
 

 

 

 

Garść informacji o indeksowaniu czasopism w bazie Scopus 

 

Czasopisma indeksowane w bazie Scopus przechodzą przez kompleksową, dwuetapową ocenę: sprawdzenie 

spełnienia kryteriów minimalnych i weryfikację jakości czasopisma, realizowaną przez niezależną radę ekspertów, 

nazywaną Content Selection and Advisory Board (CSAB).  

W pierwszym etapie oceny sprawdzane jest, czy czasopismo spełnia wymogi minimalne, do których należą:  

1. Klarownie opisany i odpowiednio realizowany proces recenzji naukowej publikowanych treści 

2. Zachowana ciągłość i regularność publikacji oraz numer ISSN zarejestrowany w Międzynarodowym 

Centrum ISSN 

3. Abstrakty, słowa kluczowe i tytuły w języku angielskim 

4. Dobrej jakości strona internetowa w języku angielskim 

5. Dostęp on-line do treści (model publikacji nie wpływa na ocenę czasopisma) 

6. Bibliografia w alfabecie łacińskim (wymagane są transliteracje z innych alfabetów) 

7. Opublikowane wyczerpujące oświadczenie dotyczące przestrzegania określonych zasad etyki wydawniczej, 

czyli tzw. Publishing Ethics and Malpractice Statement 

W Europie Środkowo-Wschodniej prowadzimy nieodpłatną usługę oceny wstępnej czasopism. W wyniku tej oceny 

otrzymują Państwo raport wskazujący na możliwe przeszkody w przyjęciu czasopisma do bazy Scopus. Jest to ocena, 

która nie wpływa w żaden sposób na wynik oceny formalnej, a jedynie wskazuje redakcji i wydawcy aspekty 

czasopisma, które mogą wymagać poprawy przed zgłoszeniem czasopisma.  

Więcej informacji na temat tej usługi znajdą Państwo tutaj: http://bit.do/OcenaWstepna 

Warto też sprawdzić, ile dokumentów z czasopisma zostało zacytowane przez prace już zindeksowane w bazie 

Scopus. Aby to zrobić należy udać się na stronę Scopus.com, wybrać opcję wyszukiwania zaawansowanego i posłużyć 

się komendą REFSRCTITLE(„tytuł czasopisma”). Wynik wyszukiwania pokaże listę prac cytujących wskazane 

czasopismo; aby zobaczyć które dokumenty zostały zacytowane, należy kliknąć w „View secondary documents” w 

górnym prawym rogu. Jeśli czasopismo ma tytuł zbliżony do innych, należy skorzystać z filtrów z lewej strony i zawęzić 

wyniki do tytułu wybranego czasopisma. Należy pamiętać, że liczba cytowań jest oceniana z uwzględnieniem kilku 

czynników: brany jest pod uwagę wiek czasopisma, zakres tematyczny, dyscyplina, którą reprezentuje, a także liczba 

artykułów ukazujących się w roku, dlatego nie można jednoznacznie określić czy dana wartość jest „dobra” czy nie.   



 

 

 

 

 

 

 

Jeśli opisane powyżej wymogi minimalne są spełnione przez czasopismo, jest ono kierowane do drugiego etapu 

oceny, czyli do oceny realizowanej przez eksperta z CSAB, który reprezentuje dyscyplinę naukową czasopisma. W 

tym etapie oceny czasopismo jest sprawdzane pod kątem poniższych kryteriów. 
 

 

*- musi być zgodna z tytułem, tematyką i polityką czasopisma; nie ma bezwzględnego wymogu międzynarodowego 

gremium. 

 

Należy pamiętać, że ocena czasopisma realizowana przez CSAB jest oceną kompleksową, a powyższe kryteria są 

oceniane w kilkupunktowej skali. Oznacza to, że czasopismo nie musi być doskonałe w każdym aspekcie, żeby zostać 

przyjętym do bazy Scopus.  

 

Więcej informacji na temat procesu oceny oraz jej kryteriów znajdą Państwo na naszych stronach: 

- w języku polskim: http://bit.do/ScopusZasady 

- w języku angielskim: http://bit.do/ScopusZasadyEng  

 

 

Kategoria Kryteria 

Polityka czasopisma 

Przekonywująca polityka prowadzenia czasopisma przez redakcję 

Sposób realizacji recenzji naukowej 

Różnorodność geograficzna pochodzenia redaktorów* 

Różnorodność geograficzna pochodzenia autorów* 

Treści 

Wkład merytoryczny w stan wiedzy w dyscyplinie 

Przejrzystość i jakość abstraktów 

Jakość i zgodność opisu celu i tematyki czasopisma z publikowanymi treściami 

Czytelność artykułów 

Reputacja 

czasopisma 

Cytowanie czasopisma przez źródła indeksowane w bazie Scopus 

Reputacja redaktorów 

Regularność 

wydawania 

Brak opóźnień względem deklarowanego harmonogramu wydawniczego 

Dostępność treści 

Pełne treści dostępne on-line 

Strona czasopisma dostępna w języku angielskim 

Jakość strony internetowej czasopisma 
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