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Zadania pracownika naukowo-dydaktycznego 
na wyższej uczelni



Najważniejszym celem działań każdego

uczonego jest nie tylko 
przeprowadzenie

badań, lecz także wprowadzenie 
wynikających z nich koncepcji 

i rozwiązań metodycznych

do międzynarodowego obiegu

informacji, tak aby inni mieli możliwość 
się z nimi zapoznać.



Sukces w działalności badawczej polega 
na tym, że publikowane prace są czytane,
a wyniki twórczo wykorzystywane przez 

innych naukowców (cytowania). 
Tak więc autorowi powinno zależeć 

nie tylko na tym, aby jego tekst w ogóle się 
ukazał, ale też żeby miał szansę dotrzeć 

do osób, które mogłyby być 
zainteresowane

opublikowanymi treściami.



Liczba czasopism rośnie lawinowo, 

więc potrzebne są źródła 

do wyszukiwania publikacji 

na dany temat. Muszą one też

pełnić rolę sita, żeby zebrać tylko dobre

publikacje. Taka jest rola 

bibliograficznych baz danych.





Dawniej to bazy zabiegały u wydawców o możliwość
zamieszczenia czasopism w swoich zasobach. 

Mniej więcej w roku 2012, indeksacja w bazach 
okazała się korzystna, gdyż przynosiło to wymierne 

korzyści w postaci dodatkowych punktów przy ocenie 
jednostek naukowych. 

W Komunikacie Ministerstwa pojawiło się pojęcie 
baz referencyjnych, jako jedno z kryteriów oceny. 

Zaczęło się więc od punktów, ale już wkrótce 
okazało się, że obecność w bazie ma też inne zalety. 

Przede wszystkim sprawia, 
że prace naukowe stają się widoczne. 



Co mogą oferować dobre bazy bibliograficzne? 

a) umożliwiają wyszukanie literatury naukowej;
b) zapewniają ocenę czasopisma i jego rekomendację;
c) zapewniają wiarygodność danych;
d) umożliwiają wyszukanie cytowań;
e) zbierają rozbudowane rekordy bibliograficzne;
f) zawierają pełne teksty publikacji oraz informację o czasopiśmie;
h) zapewniają prezentację czasopisma w Internecie, co daje jego lepszą 

widoczność;

Ponadto bazy zawierają różnego rodzaju dane statystyczne, 
zapewniają promocję autorów i instytucji, wzajemną 
rekomendację autorów, umożliwiają wykonywania 

wielowymiarowych analiz, często zawierają punktację czasopism 
naukowych. 

Na koniec – bazy są często zintegrowane 
z multiwyszukiwarkami.



STRONA  DOMOWA  BIBLIOTEKI  UR 

E-ZASOBY                 

Bazy ogólnodostępne 



Przeszukują one naukowe zasoby Internetu 

(artykuły z czasopism, raporty, rozprawy

naukowe, repozytoria instytucji). Częściowo

docierają także do zasobów tzw. ukrytego

Internetu (np. bazy danych, katalogi bibliotek,

bazy dziedzinowe, serwisy tematyczne oraz

dokumenty w formacie innym niż html). 

Oferują rozbudowane opcje wyszukiwania 

i limitowania wyników przystosowane 

do potrzeb pracowników naukowych.





 Google Books − serwis przeszukuje teksty książek. 

Jeśli książka nie jest chroniona prawami autorskimi 

lub jeśli wydawca wyraził zgodę, możliwe jest 

wyświetlenie jej podglądu, a w niektórych 

przypadkach nawet przeglądanie całej jej treści.

 Google Earth − wyszukiwarka określonych miejsc 

na kuli ziemskiej. Darmowa aplikacja (do pobrania 

ze strony serwisu) umożliwia oglądanie zdjęć 

satelitarnych i map w różnych powiększeniach.

http://books.google.pl/
http://www.google.com/earth/index.html


 Google Scholar − specjalistyczna 

wyszukiwarka rejestrująca pełne teksty

lub abstrakty prac naukowych

(artykułów, raportów, rozpraw, książek),

w tym linki do publikacji z wydawnictw 

komercyjnych.

http://scholar.google.com/




Ta umiejętność dotyczy zarówno 

doktorantów, jak i pracowników 

naukowych. 

Dla doktoranta pierwszy rok 
studiów doktoranckich 

jest kluczowy. 



Dobrze jest przeprowadzić 

gruntowną analizę własnych

zasobów, a także narzędzi

proponowanych przez uczelnię,

które znacznie ułatwią przejście 

przez pierwszy etap pracy. 



Chodzi o to, by nie zmarnować 

pierwszego roku nauki oraz jak go 

w pełni wykorzystać w oparciu 

o podstawy administracyjne 
uczelni, które są często kompletnie

„nieznanym lądem”. 



Drugim niezmiernie ważnym 

zagadnieniem jest stwierdzenie:

dobry doktor 

to dobry menedżer.



Znajomość praw i obowiązków 

łączy się bowiem z umiejętnym

planowaniem i zarządzaniem pracą

własną, ale i cudzą, aby nie zagubić

się w gąszczu zadań, nie popaść 

w ciągły bieg i poczucie chaosu. 



Kluczem do sukcesu są 

dobre relacje 

z promotorem/szefem
i ze środowiskiem naukowym. 

Sprawą zasadniczą jest też 

finansowanie. I to dotyczy obu 

grup, zarówno doktorantów, 

jak i pracowników. 



Mamy wyszukane prace do bibliografii.

Zakładam, że w międzyczasie pozyskaliśmy środki 

na przeprowadzenie badań. Eksperymenty

zostały przeprowadzone, mamy też zgromadzone 

i opracowane statystycznie wyniki. 

Przychodzi czas na pisanie własnej pracy. 

I tu mogą zacząć się 

przysłowiowe „schody”…





Jedną z najczęstszych przyczyn nieprzyjęcia 
artykułu naukowego do publikacji jest 

niepoprawna struktura tekstu.

Jednak sama struktura niczego nie gwarantuje. 

Potrzebne są dobre badania i przejrzysty 

tekst napisany poprawnym językiem.



Wiele czasopism ma na stronie wytyczne dla autorów.
Jednakże równie dużo czasopism nie podaje, 

jakiej struktury tekstu oczekuje od autorów zakładając, 
że jest to oczywiste i zrozumiałe samo przez się.

A bardzo często tak nie jest, 
szczególnie wśród młodych 

naukowców.

Na studiach doktoranckich bowiem poświęca się mało 
czasu na rozwijanie tzw. kompetencji akademickich 

i warsztatowych, które umożliwiłyby osiągnięcie 
zakładanych celów naukowych.



Klasyczna struktura tekstu naukowego 

to struktura IMRaD, której nazwa pochodzi 

od pierwszych liter nazw części artykułu: 

Introduction − Wstęp

Methods − Metody

Results − Wyniki

and Discussion − Dyskusja



Oprócz treści praca zawiera też bibliografię, 

tabele, a także materiały dodatkowe. 

Wyróżniki mogą sprawić, 

że praca staje się „gęsta” i zawiła.

Umiejętność konstruowania pracy

jest więc kwestią praktyki. 

W dużym skrócie (wg dra E. Kulczyckiego, Warsztat 
badacza) wygląda to tak:







❖ rozporządzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki 
dotyczące stopni naukowych i zmian, które dotyczą 
tych procedur,

❖ wykazy czasopism punktowanych wydane przez 
MNiSW oraz Journal Citation Reports; 

❖ publikacje pojawiające się regularnie w Internecie,     
np. Warsztat Badacza doktora Emanuela 
Kulczyckiego,

❖ szkolenia on-line bazy Web of Science (Clarivate 
Analytics) − wokinfo.com/poland oraz innych baz.



✓DOBRE BADANIA I POPRAWNY JĘZYK;

✓ zdalny dostęp do baz UR (czynne konto  

biblioteczne);

✓ profil ResearcherID (Web of Science);

✓ konto ResearchGate − upowszechnianie 

prac, znajdywanie współpracowników;





Na dobry początek – ze Wskazówek dla Autorów 
(strona Wydawnictwa UR w Krakowie): 

Wyciąg z „Kodeksu dobrych obyczajów w dziedzinie 
publikacji naukowych” wydanego przez UNESCO 
dla autorów i redaktorów publikacji naukowych

Podstawowym celem artykułu naukowego jest przekazanie 
myśli i informacji w sposób jasny, zwięzły i rzetelny.
Zarówno autorzy, jak i redaktorzy naczelni [redaktorzy 

serii] powinni przywiązywać szczególne znaczenie 
do osiągnięcia tego celu. Większość poszczególnych 

zaleceń, sformułowanych w niniejszych 
wskazówkach, wychodzi z tego właśnie założenia.



Jak artykuły trafiają do baz? 

Czy można do nich zgłosić swój artykuł?

➢ Procedura dotyczy czasopism. 

➢ Bazy indeksują czasopisma na podstawie

wniosku aplikacyjnego. Proces jest długotrwały.

Im bardziej prestiżowa i skrupulatna 

baza, tym proces dokładniejszy 

i przez to dłuższy.   



Jak to wygląda w wiodącej bazie czyli 

Web of Science?

➢proces ewaluacji jest ciągły (czasopisma 

są dodawane i usuwane co 2 tygodnie),

➢czynniki jakościowe i ilościowe są brane 

pod uwagę przy ewaluacji i to wszystkie

razem, a nie osobno,



➢czasopisma elektroniczne podlegają tym 

samym regułom, w tym przypadku 

oceniany jest także format elektroniczny. 

Te wytyczne umożliwiają łatwą 

identyfikację oraz prawidłowe cytowanie 

prac. 





Tekst tej części wystąpienia na podstawie 
wpisu na blogu doktora Emanuela 

Kulczyckiego pt. 

http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/jak-wybrac-dobre-czasopismo-do-
publikacji-pomysl-sprawdz-wyslij/

http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/jak-wybrac-dobre-czasopismo-do-publikacji-pomysl-sprawdz-wyslij/


Wybór czasopisma naukowego 

do publikacji to bardzo ważna 

i (początkowo) trudna decyzja. 

Od tego zależy, kto przeczyta nasz artykuł, 

z jakim zainteresowaniem się spotka. 

I do jak wielkiej grupy docelowej 

w ogóle dotrzemy. 



Oczywiście najlepiej byłoby publikować 

od początku w jak najlepszych 

miejscach. Bądźmy jednak realistami: 

jeśli pracujemy w miejscu, gdzie nie ma 

dobrych wzorców i sami musimy się 

wszystkiego nauczyć, to ta droga będzie kręta 

i wyboista − na jej początku zdarzą się 

porażki, ale także, a może przede wszystkim 

złe wybory.



Wybór czasopisma jest decydujący –

szczególnie w czasach, w których praca 
naukowa jest oceniana również 

przez miejsce publikacji, a na rynku 
wydawniczym pojawiło się mnóstwo 

drapieżnych czasopism, 

w których nie warto publikować 

swoich cennych wyników. 

O tym w osobnej prezentacji.



Załóżmy, że mamy bardzo ciekawe wyniki 
badawcze i dobry tekst. 

Gdzie zatem warto je opublikować? 

Na pewno tam, gdzie publikują najlepsi 

i najlepsi to czytają. Czyli gdzie konkretnie? 

Zdaniem Autora każdy aktywny badacz jest 

w stanie wskazać od 3 do 5 czasopism, które 

są najlepsze w jego „działce”, tzn. które 

„wszyscy” czytają i najlepsi w nich publikują. 



Oczywiste jest jednak również to, 

że nie wszystkie teksty mogą od razu 

aplikować tak wysoko (chociaż jest powiedzenie, 

jeśli przyjęli cię za pierwszym razem, 

to znaczy, że za nisko celowałeś). 

Jak zatem wybrać czasopismo?



Nie ma uniwersalnej zasady pasującej 

do każdej dyscypliny. Ale są pewne

podstawowe wytyczne, które zostały zebrane 

w ramach inicjatywy Think. Check. Submit
(wytyczne inicjatywy publikowane są na licencji CC BY).

Te wskazówki i pytania, na które sami 

musimy odpowiedzieć, są świetnym 

drogowskazem i punktem wyjścia.

http://thinkchecksubmit.org/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


https://thinkchecksubmit.org/
https://thinkchecksubmit.org/


Po pierwsze: POMYŚL



❖Czy wysyłasz swój artykuł 

do zaufanego czasopisma?

❖Czy jest to odpowiednie 

czasopismo dla twojego tekstu?



Pamiętaj:

➢ Publikuje się coraz więcej tekstów.

➢ Każdego tygodnia powstają nowe czasopisma (także 
w Polsce).

➢ Wydawcy również popełniają nadużycia 

i oszustwa.

➢ Trudno jest znaleźć aktualne wskazówki, które 

mogą pomóc ci wybrać miejsce publikacji.

Jak zatem możesz być pewny, 

że czasopismo, które rozważasz, 

jest odpowiednie dla twojego tekstu?





Posłuż się poniższą listą, 

aby sprawdzić, czy wybrane 

przez Ciebie czasopismo 
jest zaufane.



oCzy ty lub twoi koledzy znają 

to czasopismo?

oCzy kiedykolwiek czytałeś artykuł 

z tego czasopisma?

oCzy łatwo jest znaleźć najnowsze 
artykuły z tego czasopisma?



oCzy możesz łatwo 
zidentyfikować i skontaktować 
się z wydawcą?

oCzy nazwa wydawcy jest wprost 
wskazana na stronie czasopisma?

oCzy możesz się skontaktować 

z wydawcą telefonicznie, emailem, 

za pośrednictwem poczty?



oCzy czasopismo wprost wskazuje, 
jaki typ recenzowania stosuje?

oCzy czasopismo jest indeksowane 
w bazach, z których korzystasz?



oCzy jest jasno wskazane, jaka 
opłata będzie pobrana?

oCzy czasopismo wyjaśnia, dlaczego 
pobiera opłatę i w jaki sposób 
będzie ona pobrana?



oCzy znasz członków rady 
redakcyjnej?

oCzy kiedykolwiek słyszałeś 

o członkach rady?

oCzy członkowie rady redakcyjnej 

wspominają o tym czasopiśmie 

na swoich stronach domowych?



 Czy wydawca jest członkiem uznanego podmiotu?
 Czy należy ono do Committee on Publication Ethics (COPE)?
 Jeśli czasopismo jest wydawane w otwartym 

dostępie, czy jest indeksowane w Directory of Open 
Access Journals (DOAJ)?

 Czy czasopismo jest umiejscowione na jednej z platform 
INASP Journals Online? (dla czasopism publikowanych 
w Bangladeszu, Nepalu, Sri Lance, Ameryce 
Centralnej i Mongolii) lub w African Journals Online
(AJOL, dla czasopism afrykańskich)?

 Czy wydawca jest członkiem innego stowarzyszenia 
branżowego?

http://publicationethics.org/
https://doaj.org/
https://doaj.org/
https://doaj.org/
http://www.inasp.info/en/work/journals-online/
http://www.ajol.info/




Jeśli odpowiedziałeś „Tak” 

na większość lub wszystkie 
powyższe pytania, możesz wysłać 

artykuł do danego czasopisma. 

Pamiętaj:



Musisz mieć pewność, że wybrane 

czasopismo jest odpowiednio 

postrzegane przez twoich kolegów 

i koleżanki z dyscypliny. To jest warunek 

tego, aby publikacja w nim pracowała

na twoją reputację i szanse uzyskania 

cytowań.



Publikowanie swoich badań 

w dobrych czasopismach ulepszy 

twoje profesjonalne CV 

oraz pomoże ci 

przyśpieszyć karierę.



Twój artykuł powinien być 

indeksowany i archiwizowany, 

aby mógł być łatwo znaleziony.



Tylko po spełnieniu 

tych warunków wyślij 

swój artykuł 

do wybranego czasopisma.



Warto przeczytać również inne wpisy poświęcone 

publikowaniu:

 Jak napisać dobry artykuł naukowy, czyli naukowo o 
pisaniu

 Struktura artykułu naukowego – uniwersalne wytyczne i 
przydatne wskazówki

 Jak napisać dobry abstrakt

http://ekulczycki.pl/teoria_komunikacji/jak-napisac-dobry-artykul-naukowy-czyli-naukowo-o-pisaniu/
http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/struktura-artykulu-naukowego-uniwersalne-wytyczne-i-przydatne-wskazowki/
http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/jak-napisac-dobry-abstrakt/


Życzę Państwu wyłącznie 
dobrych wyborów 

i owocnej współpracy 

z wydawnictwami. 
Dziękuję za uwagę.


