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Zeszyty Naukowe w bazie  
Web of Science Core Collection

Śmiało możemy powiedzieć, że Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie 
właśnie wypływają na szerokie, międzynarodowe wody za sprawą Web of Science 
Core Collection – bazy, w której są indeksowane od lipca br.

ZESZYTY NAUKOWE

■  tekst   Leszek Chybowski

D
o 2014 roku artykuły publi-
kowane na łamach Zeszy-
tów Naukowych Akademii 
Morskiej w Szczecinie były 

indeksowane przez bazy bibliome-
tryczne, takie jak BazTech, Google 
Scholar oraz Index Copernicus.  
W kolejnych miesiącach czasopismo 
zostało zarejestrowane w nowych ba-
zach, czego wynikiem było włączenie 
kwartalnika w październiku ubiegłego 
roku do Emerging Sources Citation 

Index (ESCI) – bazy danych będącej 
częścią prestiżowej platformy Web of 
Science. Kalendarium najważniejszych 
wydarzeń związanych z działalnością 
ZN, począwszy od stycznia 2015 r., 
przedstawiono w załączeniu. Platforma 
Web of Science, na której znalazły się 
ZN, zlicza cytowania w poszczególnych 
artykułach, co bezpośrednio przekłada 
się na wskaźniki bibliometryczne in-
nych artykułów dotychczas zaindekso-

wanych w tej bazie oraz na cytowalność 
poszczególnych naukowców. Jest to 
więc doskonała okazja dla naszych au-
torów do zaprezentowania na między-
narodowym forum wyników swoich 
badań i poprawy wskaźników ilościo-
wych aktywności naukowej. Natomiast 
dla uczelnianego kwartalnika to szansa 
na zwiększenie liczby cytowań i tym 
samym dalsza droga ku tzw. „Liście Fi-
ladelfijskiej” (Journal Citations Reports 
JCR®).

Jak cytować ZN w swoich publikacjach
ZN w przeszłości zmieniały nazwę, a autorzy w swoich publikacjach często nie stosowali jednolitego spo-
sobu cytowania piśmiennictwa źródłowego. Właściwe cytowanie źródeł jest bardzo ważne zarówno dla 
cytowanych autorów, jak i dla przywoływanych czasopism naukowych, gdyż ułatwia dotarcie do przywo-
ływanego materiału przez innych badaczy, a pośrednio wpływa na prawidłowe wyznaczenie wskaźników 
oddziaływania czasopism naukowych oraz wskaźników oceny dorobku badaczy. 

Przykład cytowania artykułu z ZN według stylu HARVARD:
EVGENY, O. (2017) Detection of Spoofing using Differential GNSS. Scientific Journals of the Maritime 
University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, No. 50(122), pp. 59-67, doi: 
10.17402/217.
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Najważniejsze pojęcia:
Wskaźniki prestiżu i siły oddziaływania czasopism  
naukowych

Impact Factor (wskaźnik wpływu):

  
      IF® = B  

C
gdzie: B – łączna liczba cytowań w JCR, w danym roku 
kalendarzowym, wszystkich publikacji, które ukazały 
się w danym czasopiśmie w ciągu 2 poprzednich lat, 
C – liczba wszystkich publikacji, które ukazały się  
w danym czasopiśmie, w ciągu 2 poprzednich lat.

5-year Impact Factor (5-letni wskaźnik wpływu):

      IF5® = B5

gdzie: B5 – łączna liczba cytowań w JCR, w danym roku 
kalendarzowym wszystkich publikacji, które ukazały 
się w danym czasopiśmie w ciągu poprzednich 5 lat, 
C5 – liczba wszystkich publikacji, które ukazały się  
w danym czasopiśmie, w ciągu poprzednich 5 lat.

Wskaźniki oceny dorobku naukowego autora

h-index (wskaźnik Hirscha)

Wprowadzony w 2005 roku przez J.E. Hirscha wskaź-
nik oceny wagi wszystkich prac danego badacza, który 
ma wskaźnik równy h, jeśli h spośród Np jego publi-
kacji ma co najmniej po h cytowań każda, a każda  
z pozostałych (Np−h) publikacji ma nie więcej niż  
h cytowań.

     
Sumaryczny wskaźnik wpływu: 

Wskaźnik oceny dorobku naukowca upowszech-
niony w Polsce wraz z ukazaniem się „Rozporządze-
nia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osią-
gnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia dokto-
ra habilitowanego” (Dz.U 2011, nr 196, poz. 1165). 

SumIF = IF1 + IF2 + ... +IFn

gdzie: IFi – wskaźnik wpływu i czasopisma, w którym 
opublikowano artykuł (zgodny z rokiem publikacji). 

ZMIANY W ZESZYTACH NAUKOWYCH
styczeń 2015 – wrzesień 2017

styczeń2015
Rozpoczęcie publikacji artykułów 
przygotowanych wyłącznie w języku 
angielskim.

Korekta nazwy czasopisma w Bibliotece 
Narodowej oraz uzyskanie numeru 
ISSN 2329-0378 dla wersji elektronicznej.

Utworzenie dwujęzycznej strony 
internetowej czasopisma.

luty 2015
Modernizacja internetowego 

repozytorium pełnotekstowego 
artykułów naukowych.

Zmiana szaty gra�cznej czasopisma.

marzec2015
Wprowadzenie w procesie redakcyjnym 
korekty językowej realizowanej przez 
native speakera brytyjskiego pochodzenia.

czerwiec 2015
Rejestracja czasopisma 

w systemie DOI - pre�x 10.17402. 

lipiec2015
Włączenie ZN do bazy InfoBase Index.

wrzesień 2015
Sądowa rejestracja czasopisma

jako działającego zgodnie z ustawą 
Prawo Prasowe.

listopad2015
Poprawa wskaźnika oceny ZN w bazie 
Index Copernicus ICV 2014 o 18% 
względem roku poprzedniego.

grudzień 2015
Zwiększenie oceny punktowej ZN 

na liście MNiSW z 5 do 8 pkt.

styczeń2016
Indeksacja ZN w Directory 
of Open Access Journals (DOAJ).

Rozpoczęcie wydawania 
czasopisma w druku kolorowym.

czerwiec 2016
Decyzja MNiSW w sprawie 
przyznania grantu dla ZN 

w zakresie Działalności 
Upowszechniającej Naukę.

wrzesień2016
Indeksacja ZN przez bazę 
Global Impact Factor.

październik 2016
Włączenie ZN do Web of Science

Emerging Sources Citation Index (ESCI).

listopad2016
Poprawa wskaźnika oceny ZN 
w bazie Index Copernicus ICV 2015 
o 10% względem roku poprzedniego.

grudzień 2016
Digitalizacja i udostępnienie na zasadach 

Open Access wszystkich archiwalnych 
numerów ZN, począwszy od 1973 roku. 

wrzesień 2017
Testy systemu ARE

marzec2017
Rozpoczęcie publikacji na łamach ZN 
artykułów zamawianych przygotowywanych 
przez wybitnych zagranicznych naukowców.

Opracowanie architektury i wdrożenie 
elektronicznego systemu ARE 
wspomagającego obsługę procesu 
wydawniczego na linii autor - recenzent - redaktor 
(obecnie system jest w trakcie testów).

C5

www.aam.am.szczecin.pl


