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PODSTAWOWAE PRAWNAPODSTAWOWAE PRAWNAPODSTAWOWAE PRAWNAPODSTAWOWAE PRAWNA

UstawaUstawaUstawaUstawa
z dnia 8 pa ździernika 2004r. 

o zasadach finansowania nauki

RozporzRozporzRozporzRozporządzeniedzeniedzeniedzenie
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy Ŝszego

z dnia 17 pa ździernika 2007r. 
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania
oraz rozliczania środków finansowych na 

działalno ść statutow ą



§ 4 ust. 4
Ocena jednostki ma charakter 

parametryczny
i jest dokonywana przy uwzgl ędnieniu:

liczby punktów przypisanych 
poszczególnym rodzajom aktywno ści 

jednostki naukowej, w zakresie 
działalno ści naukowej oraz zastosowa ń 

praktycznych wyników bada ń 
naukowych i prac rozwojowych



§§ 7 ust. 4 pkt 27 ust. 4 pkt 2

Ocena jednostki ma charakter 
parametryczny

i jest dokonywana przy 
uwzgl ędnieniu:

liczby punktów przypisanych wybranym 
czasopismom, których wykaz jest 

ogłaszany 
w formie komunikatu w biuletynie Ministra 

oraz na stronie internetowej urz ędu 
obsługuj ącego ministra



WYKAZ 
CZASOPISM



WYKAZ CZASOPISMWYKAZ CZASOPISM

Część A - czasopisma wyró Ŝnione przez 
Journal Citation Report® ( JCR)
tzw. ”lista Filadelfijskiego Instytutu Informacji 
Naukowej”

- Science edition
- Social sciences edition

Część B - czasopisma nieobj ęte list ą
Filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej



WYKAZ CZASOPISMWYKAZ CZASOPISM

Czasopisma obj ęte „list ą Filadelfijskiego Instytutu 
Informacji Naukowej”, przyporz ądkowano dziedzinom 
nauki zgodnie z Journal Citation Reports®

Liczba punktów: 30, 24, 20, 15 lub 10 odpowiednio do  
wielko ści impact factor  

Liczba punktów zale Ŝy od miejsca czasopisma w 
jednym
z czterech przedziałów wielko ści impact factor, 
w danej dziedzinie



Liczb ę 30 punktów przyznano czasopismom, je Ŝeli 
ich

IF (IF30) spełnia warunek:

IF30>10 IFm

gdzie:  IF m jest współczynnikiem wpływu dla 
mediany,

tj. czasopisma znajduj ącego si ę w połowie 
najwy Ŝej punktowanego zbioru dla danej 
dziedziny (dla parzystej liczby czasopism –
pierwszego czasopisma poni Ŝej mediany w 
danej dziedzinie). Oznacza to, Ŝe czasopismo 
uzyskuje 30 punktów, o ile jest ono minimum 
10 razy „lepsze” od mediany dla zbioru 
najlepszych czasopism ze swojej dziedziny 



Wykaz czasopism Wykaz czasopism spoza 
„listy Filadelfijskiego

Instytutu Informacji Naukowej”

Wykaz został sporz ądzony na 
podstawie 

wyłącznie wniosków ich wydawców 
lub

redaktorów naczelnych po uzyskaniu
pozytywnej oceny składanych ankiet 
aplikacyjnych



Zespoły specjalistyczne powołane przez 
Ministra do oceny czasopism 

naukowych

1. Nauki humanistyczne i społeczne
2. Nauki ścisłe, przyrodnicze, medyczne 

i techniczne



Warunki umieszczenia tytułu w wykazie Warunki umieszczenia tytułu w wykazie 
czasopism Ministra Nauki i Szkolnictwa czasopism Ministra Nauki i Szkolnictwa 

WyŜszegoWyŜszego

złoŜenie ankiety aplikacyjnej wraz z zał ącznikami:
� ostatnie zeszyty (tomy) za okres dwóch lat poprzedz ających  rok 

złoŜenia aplikacji
� wykaz cytowa ń dla udokumentowania RIF
� oświadczenie redaktora naczelnego czasopisma

Dokumenty nale Ŝy składa ć do Departamentu Instrumentów Polityki 
Naukowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy Ŝszego

Terminy: do 31 stycznia lub 31 lipca ka Ŝdego roku



ANKIETA APLIKACYJNA POLSKIEGO CZASOPISMA ANKIETA APLIKACYJNA POLSKIEGO CZASOPISMA 
NAUKOWEGO                     NAUKOWEGO                     

Z ZAKRESU NAUK ŚCISŁYCH, PRZYRODNICZOZ ZAKRESU NAUK ŚCISŁYCH, PRZYRODNICZO--
MEDYCZNYCH I NAUK TECHNICZNYCHMEDYCZNYCH I NAUK TECHNICZNYCH

1. Czy wszystkie publikacje s ą recenzowane?
2. RIF obliczony za pomoc ą Science Citation Index Expanded
3. Czy wydawc ą lub patronem jest niekomercyjna instytucja 

naukowa o zasi ęgu co najmniej krajowym ? Je Ŝeli tak, to jaka
4. Czy streszczenia wszystkich publikacji s ą w języku 

kongresowym? 
5. Czy prace s ą publikowane w j ęzyku kongresowym? Je Ŝeli tak, to 

podać jaki jest procent tych prac
6. Czy czasopismo ma stron ę internetow ą z dost ępem do 

streszcze ń? JeŜeli tak, to poda ć adres www 
7. Czy czasopismo ma stron ę internetow ą z dost ępem do pełnych 

prac? Je Ŝeli tak, to poda ć adres www
8. Ile wynosi roczny nakład wszystkich zeszytów (to mów)? 
9. Ile rocznie publikowanych jest prac naukowych? 
10. Częstotliwo ść wydawania, liczba zeszytów rocznie



RIF RIF –– realny współczynnik realny współczynnik 
wpływuwpływu

RIF – realny współczynnik wpływu obliczamy wg 
zasady:

RIF(n)=[ C(n-1)+C(n-2) ]/ [L(n-1)+(n-2) ]

gdzie:
n - lata kalendarzowe
C - liczba cytowa ń (wykazanych w bazie Science Citation  

Index Expanded (Full Search, ścieŜka Cited Ref Search) 
publikacji z danego roku kalendarzowego

L - liczba publikacji w danym roku kalendarzowym



Parametry ocenyParametry oceny

� RIF większy od 0,1 1.5
� wydawc ą lub patronem jest niekomerycyjna instytucja naukow a

lub towarzystwo naukowe o zasi ęgu, co najmniej krajowym        1.0
� streszczenia wszystkich publikacji w j ęzyku kongresowym  0.5
� ponad 70% publikacji w j ęzyku kongresowym 0,5
� strona internetowa z dost ępem do streszcze ń 0.5
� strona internetowa z dost ępem do pełnych tekstów 0.5
� wydawane jako kwartalnik lub cz ęściej 0.5
� nakład ka Ŝdego zeszytu wi ększy ni Ŝ 200 0.5
� średnioroczna liczba publikacji wi ększa ni Ŝ 50 0.5 



Proponowane zmiany Proponowane zmiany 
dla nauk humanistycznych i społecznychdla nauk humanistycznych i społecznych

Publikacja w czasopiśmie 
wyróŜnionym w ERIH (European 

Reference Index for the Humanities) 

Punktacja wg. poziomów C, B, A list 
ERIH odpowiednio 8 – 12 - 15 pkt



Dziękuję za uwagę
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