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Dlaczego wysyłać materiały konferencyjne do Web of 

Science? 

 

„Ocena parametryczna 

 § 10. 1. Ocena osiągnięć naukowych i twórczych 

jednostki, o których mowa w § 8 pkt 1, obejmuje 

następujące parametry: …  

5) publikacje naukowe w recenzowanych materiałach z 

konferencji międzynarodowych, uwzględnionych w 

uznanej bazie publikacji naukowych o zasięgu 

międzynarodowym;…”  
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Clarivate Web of Science jest w świecie baz naukowych 

najbardziej prestiżowy, ale konkuruje ze Scopusem, 

dlatego zależy mu na pozyskiwaniu najnowszej wiedzy 

naukowej, która będzie potem cytowana w kolejnych 

badaniach. 

Przestrzega jednak ściśle kryteriów selekcji, by nie 

uwzględniać drapieżnych (predatory) czasopism i 

konferencji o niskiej jakości i standardach publikacji, 

obecnych np. w Google Scholar, które prowadzą 

agresywny marketing i zarabiają na autorach publikacji. 
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Publikacje konferencyjne naszych autorów w WoS 

(N=548) nie są z naszych konferencji. Nieliczne wyjątki 

(poza AMSE) to: 2nd Wroclaw International Conference 

in Finance (3 artykuły) – publikowana w wydawnictwie 

Springer; Federated Conference on Computer Science 

and Information Systems (FedCSIS) (8 artykułów) – 

konferencja międzyuczelniana  

  



 

4 

W jakich krajach publikują nasi autorzy? 
Wszystkie artykuły 

N=548 
Liczebność 

Artykuły/konferencja 
(średnio ok.2) 

Unikalne konferencje 
N=183 

Liczebność 

CZECH REPUBLIC  195 3.1 CZECH REPUBLIC  62 

POLAND  135 2.3 POLAND  58 

SLOVAKIA  31 1.6 SLOVAKIA  20 

GERMANY  26 2.2 SPAIN  15 

SPAIN  23 1.5 GERMANY  12 

ITALY  19 1.9 ITALY  10 

ROMANIA  10 2.0 TURKEY  7 

TURKEY  9 1.3 PEOPLES R CHINA  6 

PEOPLES R CHINA  9 1.5 ROMANIA  5 

FRANCE  6 1.2 PORTUGAL  5 

PORTUGAL  6 1.2 FL  5 

LUXEMBOURG  5 2.5 FRANCE  5 

FL  5 1.0 AUSTRIA  4 

BULGARIA  5 1.7 ENGLAND  4 

ENGLAND  4 1.0 GREECE  4 

AUSTRIA  4 1.0 

GREECE  4 1.0 
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W dalszej części prezentacji będziemy się posługiwać 

slajdami z oficjalnego szkolenia internetowego WoS 
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Jak WoS widzi konferencje naukowe? Miejsca spotkań i 

dyskusji naukowców 
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Konferencyjne materiały mogą być publikowane w 

czasopismach. Może numery specjalne Argumenta 

Oeconomica? Ale trzeba je wcześniej planować i 

zgłaszać, bo nowe materiały wymagają każdorazowej 

oceny. 

  



 

8 

Jeżeli nie czasopisma (w tym najczęstsze u nas Prace 

Naukowe i ich serie), to monografie (książki) 

konferencyjne.  
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Kryteria selekcji dla nich pozostają tak samo ważne, 

ocena jest każdorazowa nawet dla konferencji 

cyklicznych. 
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Najlepiej wydawać po angielsku (plus np. dwujęzyczna 

strona konferencji) i porządnie (np. szablon Prac 

Naukowych), ale może być po polsku w uzasadnionych 

wypadkach (tematyka regionalna) z informacjami 

bibliograficznymi po angielsku (tytuły, abstrakty, 

keywords).  
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Konferencje regionalne, sponsorowane (tj. 

współorganizowane, a niekoniecznie fundowane, ale nie 

tylko honorowy patronat) cyklicznie przez towarzystwa 

naukowe, zrecenzowane pozytywnie referaty w 

publikacji. 
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Pełne dane o konferencji muszą być w publikacji. Tylko 

pełne artykuły, a nie abstrakty są indeksowane (nie 

dotyczy czasopism z WoS, gdzie wszystko się indeksuje).  
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Obie opcji publikacji konferencyjnych indeksowanych w 

WoS, zgłoszenia materiałów powinny być po konferencji, 

można też zgłaszać wstecznie po latach.   
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Dopuszczalne rodzaje artykułów: streszczenia referatu, 

sprawozdania z konferencji zawierające informacje o 

różnych referatach, artykuł – najczęściej stosowany.   
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Zgłoszenia powinny być od wydawnictwa (prawa 

autorskie), procedury obowiązków ze strony 

organizatorów naszych konferencji do ustalenia. 

Najlepiej zgłosić jako Open Access z DOI umieszczony w 

DBC, by w WoS była pełna wersja (sprzyja cytowaniom), 

a nie tylko abstrakt. 
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Oficjalne informacje o materiałach konferencyjnych w 

WoS można znaleźć na stronach Clarivate Analytics 
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Studium przypadku: konferencja AMSE 

Strona konferencji AMSE w 2011 sprzed WoS
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”Tradycyjna” publikacja artykułów z AMSE sprzed WoS 
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Pierwsza strona AMSE z publikacją w WoS w 2014  



 

21 

Wymagania co do artykułu 
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Publikacja pełnych artykułów na stronie konferencji  
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Dodatkowo link do DBC, dokąd też kierują numery DOI  
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Publikacja pełnych artykułów również na płytce CD  
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Strona tegorocznej konferencji AMSE  
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Wymagania odnośnie artykułów i ich składania  
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Publikacja pełnych artykułów na stronie konferencji 
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Materiały zostały wydane też na płycie CD i w DBC  
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Zasady wprowadzone na AMSE ze względu na WoS 

1)Strona internetowa konferencji, w pełni informująca w 

języku angielskim o tematyce konferencji (podane sekcje 

tematyczne), obowiązek wygłaszania referatów, 

recenzowanie przez osoby spoza kraju głównego autora 

2) Wydawane jako monografia przez wydawnictwo 

(numer ISBN), otwarty dostęp na stronie internetowej i 

w DBC, materialnie na płytce CD, jako gotowe materiały 

3) Artykuły powinny dotyczyć bieżącej nauki i zawierać 

odniesienia do niej (w szablonie wymóg min. 5 cytowań z 

WoS),najpierw wydawane na konferencje, obecnie 

krótko po (możliwość poprawek po dyskusjach)
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Podsumowanie 

W ogólnodostępnym folderze w OneDrive 

https://1drv.ms/f/s!AmzgeWU84b0PgXg_BZB9FJxRC7FG 

znajdują się pełne slajdy ze webinariów WoS na temat 

materiałów konferencyjnych i czasopism oraz nagrany 

filmik z prezentacji dot. materiałów konferencyjnych. 

Wspólnymi siłami wydawnictwa i organizatorów naszych 

konferencji możemy zwiększać naszą obecność w WoS 

na wzór południowych sąsiadów. W przypadku 

materiałów konferencyjnych nie ma mowy o 

odczekiwaniu karencji, jak w przypadku czasopism – 

kolejny okres obserwacji wydań. 

https://1drv.ms/f/s!AmzgeWU84b0PgXg_BZB9FJxRC7FG
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W tym wspólnym przedsięwzięciu należy dbać o markę 

wydawnictwa naszego wydawnictwa i jakość 

publikowanych materiałów konferencyjnych, również 

językową, graficzną i edycyjną, ale przede wszystkim o 

standardy selekcji artykułów, rzetelne recenzje, wartość 

odkrywczą prac naukowych itp. 

Wymaga zmiany naszych przyzwyczajeń, gdyż zamiast 

pięknych serii konferencyjnych Prac Naukowych, będą 

powstawać serie monografii konferencyjnych. Ocena 

WoS dotyczy konferencji, a nie wydawnictwa, ale 

wszyscy powinniśmy pomagać sobie, dbając o jakość i 

wizerunek naszych konferencji. 
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Kwestie do przepracowania: 

1) procedura zgłaszania materiałów konferencyjnych: 

obowiązki wydawnictwa oraz organizatorów konferencji, 

procedura taka może posłużyć także do zgłaszanie 

innych monografii naukowych, w tym w języku polskim. 

2) wydawnictwo: Komórka specjalizująca się w 

zgłaszaniu do WoS; Szablony rozdziałów monografii 

konferencyjnych na wzór szablonów artykułów w PN i 

innych naszych czasopismach, opłaty, SENIR?, czy 

angielskie do WoS a polskie do Prac Naukowych? 

3) organizatorzy: jakość artykułów (selekcja, recenzje), 

terminy publikacji niezbyt odległe od daty konferencji  


