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Plan

I. Dorobek naukowy pracownika PW

1. Badania literaturowe

2. Pisanie artykułu naukowego

3. Kryteria wyboru czasopisma

4. Publikacja artykułu

5. Promowanie dorobku naukowego

6. Analiza dorobku naukowego pracownika

II. Dorobek naukowy uczelni

1. Zestawienie rankingów, w których klasyfikowana jest PW

2. Waga publikacji i cytowań na przykładzie wybranych rankingów

3. Znaczenie rankingów dla naszej Uczelni
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Plan

3. Kryteria wyboru czasopisma

A. Zakres tematyczny czasopisma

▪ Aims&Scope

▪ Czy publikowane są artykuły o podobnej tematyce 

▪ Czy cytuję artykuły z wybranego czasopisma 

▪ Narzędzia ułatwiające wybór, m.in.: Elsevier Journal Finder, Springer 

Journal Suggester

B. Wybrane miary porównawcze stosowane do oceny czasopism naukowych

C. Polityka otwartości czasopisma
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Czasopisma zamieszczają na swoich stronach notatki
pt. Aims & Scope lub Scope of a journal. Przedstawiony
jest w nich zakres tematyczny czasopisma

Jednym z kryteriów przyjęcia artykułu do
opublikowania jest to, czy utwór odpowiada profilowi
czasopisma. Takiej wstępnej oceny zgodności z
tematem dokonuje redaktor, który zwykle zapoznaje
się z tytułem artykułu, jego abstraktem oraz wykazem
cytowanej literatury. Dobrze, gdy w bibliografii artykułu
cytowane są publikacje z tego czasopisma

(Liśkiewicz, Liśkiewicz 2014)
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Przy wyborze czasopisma warto skorzystać z wytycznych opracowanych w ramach inicjatywy Think Check Submit

Pytania, które warto rozważyć:

▪ Czy wysyłasz swój artykuł do zaufanego czasopisma

▪ Czy jest to odpowiednie czasopismo dla twojego tekstu

▪ Czy Ty lub Twoi koledzy znają to czasopismo

▪ Czy kiedykolwiek czytałeś artykuł z tego czasopisma

▪ Czy możesz łatwo zidentyfikować i skontaktować się z wydawcą

▪ Czy czasopismo wprost wskazuje, jaki typ recenzowania stosuje

▪ Czy czasopismo jest indeksowane w bazach, z których korzystasz

▪ Czy znasz członków rady redakcyjnej

▪ Jeśli czasopismo jest wydawane w otwartym dostępie, czy jest indeksowane w Directory of Open Access Journals (DOAJ)

▪ Twój artykuł powinien być indeksowany i archiwizowany, aby mógł być łatwo znaleziony

(Kulczycki 2017)
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Czasopisma i wydawcy, co do których zachodzi podejrzenie, że nie zachowują odpowiednich standardów naukowych podczas procesu
recenzyjnego artykułów zgłaszanych do publikacji

Drapieżni wydawcy najczęściej publikują artykuły za opłatą, w tzw. złotym modelu otwartego dostępu, przedkładając swój własny zysk ponad
etykę badań naukowych. nie dbając o poziom merytoryczny artykułów (Krajewski 2016). Ich tytuły często są bardzo zbliżone to tytułów
prestiżowych czasopism

Drapieżne czasopisma często:

▪ nie prowadzą rzetelnego procesu recenzyjnego i edycyjnego

▪ mają fikcyjny zespół redakcyjny

▪ zawierają plagiaty

▪ agresywnie nagabują autorów

▪ publikują wszystko, co zostanie do nich przysłane, o ile zostanie uiszczona opłata

▪ nie podają na stronie internetowej kwoty za publikowanie artykułów (informacja przesyłana jest droga mailową bezpośrednio autorowi)

▪ przyjmują do druku przysłane przez autorów artykuły w czasie krótszym niż miesiąc, bez uwag recenzenckich

▪ przyjmują manuskrypty odrzucone przez innych wydawców (z tego względu są określane jako le Salon des Refusés)

(List dyrektora NCN ws. „drapieżnych czasopism” (predatory journals), 2018)

Drapieżne czasopisma / drapieżni wydawcy (Predatory
journals and publishers)
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Jeffrey Beall, amerykański bibliotekarz, który opublikował w 2012 r. na blogu Scholary Open Access listę potencjalnych drapieżnych
wydawnictw otwartego dostępu*, zebrał 50 czynników, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze czasopisma, w tym m.in.:

▪ „na stronie czasopisma zamieszczony jest fałszywy wskaźnik Impact Factor (IF) bądź jest on zastąpiony innym wskaźnikiem
lub określeniem, np. view factor, science impact factor, global impact factor, unofficial impact factor

▪ wydawnictwo od początku uruchamia dużą liczbę czasopism, których strony domowe tworzone są według jednego schematu

▪ brak pełnego adresu wydawcy lub podane dane są nieprawdziwe. Często występuje jedynie e-mailowy formularz kontaktowy

▪ witryna czasopisma/wydawnictwa zawiera znaczące błędy typograficzne, literowe oraz gramatyczne lub wygląda nieprofesjonalnie

▪ wydawca fałszywie twierdzi, że zawartość czasopisma indeksowana jest w znanych bazach abstraktowych

▪ jako członków redakcji podaje się wymyślone nazwiska lub nazwiska uznanych badaczy, którzy jednak nigdy z danym wydawnictwem nie
współpracowali

▪ członkowie redakcji używają adresów mailowych znajdujących się w szeroko dostępnych domenach, np. gmail.com lub yahoo.com”
(Krajewski 2016)

Autorzy powinni rozważnie wybierać czasopisma, w których chcieliby opublikować swoje prace. W identyfikacji drapieżnych czasopism mogą
być również pomocne zamieszczane w internecie i aktualizowane listy, takie jak:

Cabell’s list of predatory journals (płatny dostęp)

Beallslist.net

Drapieżne czasopisma / drapieżni wydawcy (Predatory
journals and publishers)
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Duże wydawnictwa, takie jak Elsevier, Wiley czy Springer zamieszczają na swoich stronach domowych narzędzia, typu „journal
finder”, które pomagają autorom wybrać odpowiednie dla swojego tekstu czasopismo

Po wpisaniu w odpowiednie pola tytułu artykułu i jego abstraktu oraz opcjonalnie zaznaczeniu odpowiedniej dyscypliny i/lub
zawężeniu wyszukiwania do czasopism OA, system wyświetla listę proponowanych tytułów czasopism

Lista wyników jest uporządkowana wedle adekwatności do zapytania i w zależności od narzędzia może zawierać informację o
wskaźnikach bibliometrycznych (Impact Factor i CiteScore), procent artykułów zaakceptowanych, średni czas oczekiwania na decyzję

8Narzędzia wspomagające wybór czasopisma



Narzędzie wydawnictwa Wiley https://journalfinder.wiley.com/search?type=match
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9Wiley Journal Finder

https://journalfinder.wiley.com/search?type=match


Narzędzie wydawnictwa Elsevier B.V. http://journalfinder.elsevier.com/
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http://journalfinder.elsevier.com/


Narzędzie wydawnictwa Springer Nature https://journalsuggester.springer.com/

11SpringerNature Journal suggester

https://journalsuggester.springer.com/
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