
 

KOMUNIKAT 

MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WY ŻSZEGO1) 

z dnia 20 grudnia 2012 r. 

w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za 
publikacje w tych czasopismach 

 

Na podstawie § 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.  poz. 877) ogłasza się wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą 
punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach, stanowiący 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 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483). 



Objaśnienia do komunikatu 
 
Niniejszy komunikat był poprzedzony komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

z dnia 17 września 2012 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów 

przyznawanych za publikacje w tych czasopismach. Zmiany wynikają z rozstrzygnięć 

Zespołu specjalistycznego do oceny czasopism naukowych dla potrzeb przyszłej oceny 

parametrycznej i sporządzenia wykazu wybranych czasopism naukowych. Wprowadzone 

zmiany zostały dokonane z uwzględnieniem komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 14 września 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism 

naukowych. 

Komunikat zawiera wykaz czasopism naukowych1) wraz z liczbą punktów przyznawanych za 

publikacje w tych czasopismach. 

Wykaz czasopism naukowych, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania 

kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. poz. 877), 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) – 10230 czasopism naukowych. 

2. Części  B - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych 
nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF) – 1854 czasopism 
naukowych. 

3. Części C - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych 
znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH) – 4337 
czasopism naukowych. 

 
 

 

                                                           

1) Pisownia tytułów czasopism naukowych ujętych w wykazie jest zgodna z bazą Journal Citation Reports (JCR) 
dla części A wykazu, z bazą European Reference Index for the Humanities (ERIH) dla części C wykazu oraz  
z tytułami czasopism podanymi przez ich redakcję w złożonych ankietach dla części B wykazu, w szczególności 
może nie uwzględniać znaków diakrytycznych. 


