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Zespół specjalistyczny do oceny czasopism naukowych  
Departament Nauki 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
 

Szanowni Państwo, 

 
w związku z prośbą o przesyłanie uwag do opublikowanego 23 

grudnia 2015 r. wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą 

punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach 

chciałbym zauważyć, że chociaż tegoroczna (grudniowa) propozycja 

MNiSW jest lepsza niż ta, która była stosowana w poprzednim roku, 

niemniej nadal jest trudna do przyjęcia, dlatego że: 

1. Przyjmuje zasadę dwukrotnie niższej punktacji (max. do 25pkt) 

dla czasopism humanistycznych, z których zdecydowana większość 

znajduje się na listach B i C, niż dla tych, które znajdują się na liście 

A. 

2. Jest w znacznym stopniu irracjonalna. Podam parę przykładów 

dla czasopism z zakresu filozofii, w tym również wydawanych w 

moim macierzystym IF UJ: 

a) Filozofia Nauki (UW, lista C) 15pkt. 

b) Roczniki Filozoficzne (KUL, lista B) 14pkt. 

c) Ethos (KUL, lista B) 12pkt. 

d) Estetyka i Krytyka (UJ, lista B) 12pkt. 

b) Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria (UW, lista B) 11pkt. 

A teraz najlepsze czasopisma filozoficzne na świecie, mające 

jednocześnie rokrocznie jedne z najwyższych współczynników SJR  

SCImago Journal & Country Rank: 



 

J   2 

 

a) Nous: Lista C - 10pkt. 

   SJR (2014) – 2,512 

b) Journal of Philosophy: Lista C  - 10pkt. 

                SJR (2014) – 1,970 

c) Mind: Lista C - 10pkt. 

          SJR (2014) – 1,686 

d) Philosophy and Phenomenological Research: lista C – 10 pkt. 

  SJR (2014) – 1,486 

e) Analysis: Lista C - 10pkt 

              SJR (2014) – 1,377 

Dla przykładu Synthese, znajdujące się na liście A z liczbą 35 pkt. ma wskaźnik SJR tylko 

0,611.  

Dlatego też pozwalam sobie wrócić do postulatów zawartych w uchwałach Rady 

Instytutu Filozofii UW z dn. 4 listopada 2014 roku oraz Rady Wydziału Filozofii i 

Socjologii UW z dn. 18 listopada 2014 roku w sprawie proponowanych zmian w 

kategoryzacji międzynarodowych czasopism humanistycznych i społecznych w ramach 

punktowanych list MNiSW, w pełni popierając zawarte w tych uchwałach postulaty wraz 

z ich uzasadnieniem. W dn. 4 grudnia 2014  Rada Naukowa Instytutu Filozofii UJ poprzez 

aklamację poparła wyżej wymienione uchwały – stosowną uchwałę dołączam jako drugi 

załącznik do swojego maila. Niestety, wszystkie rezolucje odnoszące się do listy C i 

zawarte we wspomnianych uchwałach pozostają nadal aktualne, świadcząc o istnieniu 

szkodliwej sytuacji w polskiej humanistyce. 

 

 

         Z wyrazami szacunku 

 

       
 


