
Aktualny Impact Factor (IF) dla czasopism z Listy Filadelfijskiej, można 

sprawdzić w bazie Web of Science, klikając u góry strony w trzecią zakładkę od 

lewej, zatytułowaną "Journal Citation Reports".  

Nastepnie w lewej części tabeli zaznaczyć "JCR Science Edition" i wybrać żądany 

rok1. W prawej części tabeli należy wybrać odpowiednią opcję w zależności o tego, 

jaki wykaz chce się uzyskać (zgodnie z poniższymi wskazaniami w podpunktach a, 

b lub c): 

a) "view a group of journals by:" - wyświetla grupę czasopism wg wybranej: 

podkategorii/dziedziny (subcategory); wydawcy (publisher); kraju, regionu 

(country/territory). Po dokonaniu odpowieniego wyboru i naciśnięciu przycisku 

"Submit" należy wybrać odpowiednią podkategorię (dziedzinę)  lub wydawcę, lub 

kraj(region), z którego tytuły czasopism chce się wyświetlić. Na końcu znów 

należy kliknąć w napis "Submit". 

Przykład: 

Aby wyświetlić wszystkie polskie czasopisma znajdujące sie na liście filadelfijskiej 

oraz ich Impact Factor, należy w prawej części tabeli wybrać opcję "view a group 

of journals by:”. Następnie z rozwijanej obok listy wybrać "country/territory"  

i kliknąć w znajdujący sie pod tabelą napis "Submit". Następnie w górnej części 

nowej tabeli należy wybrać kraj "POLAND". W dolnej (drugiej) części tabeli można 

wybrać sposób wyświetlenia listy czasopism wg: tytułów (układ alfabetyczny), 

liczby cytowań (od najwyższej wartości) itd. Po dokonaniu odpowiednich 

wyborów, znów należy kliknąć napis "Submit" pod tabelą. Na końcu wyświetli się 

lista czasopism polskich znajdujących się na liście filadelfijskiej wraz z punktacją 

IF (Impact Factor), ISSN i innymi danymi o czasopiśmie. 

b) "search for a specific journal" - umożliwia wyszukanie konkretnego tytułu 

czasopisma - kliknąć "Submit" i wpisać w odpowiednim polu tytuł czasopisma.  

Na końcu kliknąć przycisk "Search". 

c) "view all journals" - wyświetla listę wszystkich czasopism, które znajdują się 

na Liście Filadelfijskiej. Po wyborze tej opcji należy kliknąć w napis "Submit"  

w celu wyświetlenia listy. 
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1 Licencja krajowa zezwala na przeszukiwania JCR od roku 2008. 
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