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Springer Open Choice w 2017 r. 

Narodowy program 
publikacji naukowych 
Springer Open Choice/
Open Access został 

przedłużony na rok 2017! Program umożliwia bezpłatne 
publikowanie artykułów w czasopismach naukowych 
na zasadzie swobodnego dostępu (Open Access).
Z programu finansowanego przez MNiSW może sko-
rzystać autor korespondencyjny, afiliowany w do-
wolnej polskiej instytucji, która jest zarejestrowana 
w licencji krajowej Springer. Nie jest istotna afiliacja 
innych autorów, ani kolejność autorów. Oznacza to, 
że z programu mogą skorzystać wszyscy pracownicy 
afiliowani przy UKSW.
Artykuły Open Access (poddane procesowi ko-
rekty i akceptacji z udziałem recenzentów) stają 
się dostępne w wersji elektronicznej dla wszyst-
kich użytkowników Internetu na świecie. Czy-
telnicy nie ponoszą żadnych opłat za dostęp do ar-
tykułów Open Access. Autorzy, którzy publikują  
w modelu swobodnego dostępu zachowują prawa 
autorskie.  Zaktualizowana lista czasopism objętych 
programem znajduje się na przygotowanej przez 
wydawnictwo Springer stronie informacyjnej dla Pol-
skich autorów.
Szczegóły na stronie ICM UW.

Pomoc bibliometryczna

Dział Informacji Naukowej 
i Transferu Wiedzy oferu-
je pracownikom nauko-
wo-dydaktycznym UKSW 
następującą pomoc z za-
kresu bibliometrii:
● obliczanie indeksu 
Hirscha,
● sporządzanie raportów cytowań,
● wskazanie Impact Factor (w tym sumarycznego) po-
szczególnych tytułów czasopism,
● określanie punktacji dla wybranych publikacji ujętych 
we wnioskach o granty naukowe,
● sporządzanie rankingu czasopism punktowanych dla 
poszczególnych dyscyplin naukowych i artystycznych (po-
dział zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dn. 8.08. 2011 
w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz 
dyscyplin naukowych i artystycznych).
Pomoc bibliometryczna świadczona jest wyłącznie pra-
cownikom, doktorantom i studentom UKSW na podstawie 

Historia czasów Piasta

22 lutego 2017 r. zapraszamy na spotkanie promocyj-
ne wokół książki Kościół, polityka, kultura w państwie 
pierwszych Piastów, pod redakcją ks. Waldemara 
Graczyka, Jolanty M. Marszal-
skiej, Wojciecha Fałkowskiego 
i Leszka Zygnera. Gospoda-
rzem spotkania na Kampusie 
Młociny przy ul. Wóycickiego 
1/3, bud. 23, sala 320 będzie 
Instytut Nauk Historycznych 
Wydziału Nauk Historycz-
nych i Społecznych UKSW. Po-
czątek zaplanowany jest na 
godz. 15.30. Więcej na temat 
książki TUTAJ. Serdecznie za-
praszamy!

Rok 1966 w kraju i za granicą

28 lutego 2017 r. Wydawnictwo Naukowe UKSW 
oraz Wydział Teologiczny UKSW zapraszają na dysku-
sję poświęconą Milenium Chrztu Polski. Czym były 
obchody wydarzeń sprzed ty-
siąca lat dla Polaków w kraju 
oraz tych na obczyźnie? Jak do-
szło do organizacji obchodów  
w tylu państwach poza granica-
mi PRL? Dlaczego prymas Wy-
szyński nie mógł uczestniczyć 
w obchodach millenijnych na 
uchodźstwie? W debacie we-
zmą udział dr Ewa Czaczkowska 
z Wydziału Teologicznego oraz 
Muzeum Jana Pawła II i Prymasa  
Wyszyńskiego, dr Rafał Łatka z Biura Badań Historycz-
nych Instytutu Pamięci Narodowej oraz senator prof. dr 

hab. Jan Żaryn z Instytutu Nauk 
Historycznych UKSW. Dyskusję 
będzie moderował ks. dr hab.  
Józef Łupiński, prof. UKSW.
Wstęp wolny – ul. Dewajtis 5, 
sala 223 (Łącznik, poz. -1), godz. 
15.00. Spotkanie będzie także 
promocją dwóch książek wyda-
nych w 2016 roku poświęconych 
obchodom milenijnym w Polsce 
i za granicą. 

http://resource-cms.springer.com/springer-cms/rest/v1/content/11028040/data/v2/Open%2BChoice%2BTitle%2BList%2B2016
http://resource-cms.springer.com/springer-cms/rest/v1/content/11028040/data/v2/Open%2BChoice%2BTitle%2BList%2B2016
http://vls.icm.edu.pl/zasady/2015/Springer/SpringerOpenChoice2015.html
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet%3Fid%3DWDU20111791065
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet%3Fid%3DWDU20111791065
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet%3Fid%3DWDU20111791065
http://wydawnictwo.uksw.edu.pl/node/1403
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dostarczonej przez autora elektronicznej listy publikacji. 
Czas oczekiwania na wynik konsultacji jest uzależniony 
od zakresu udzielanej pomocy, lecz nie krótszy niż 3 dni 
robocze.

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres:
informatorium@uksw.edu.pl
W treści maila należy podać: 
● imię i nazwisko,
● stopień naukowy,
● jednostkę UKSW,
● zakres pomocy bibliometrycznej,
● cel udzielanej pomocy bibliometrycznej (np. grant NCN, 
NPRH) oraz załączyć elektroniczną listę publikacji, jaką ma 
obejmować analiza.

Ujednolicony wykaz punktowanych czasopism  
naukowych za lata 2013-2016

Ukazał się Ujednolicony wykaz punktowanych czasopism 
naukowych za lata 2013-2016, potrzebny do kategory-
zacji jednostek naukowych przeprowadzanych w 2017 
roku.
Wykaz został przygotowany w dwóch wersjach:
FULL ‒ zawiera historię czasopisma z publikowanych 
wykazów za ostatnie 4 lata. Wersja ta wyjaśnia jaka 
punktacja przypada za publikacje w czasopismach o ty-
tułach historycznych, niewystępujących już w najnow-
szym wykazie.
LITE ‒ zawiera tylko aktualne nazwy czasopism wraz  
z numerami ISSN i punktacją.
● Część A - FULL | LITE zawiera liczbę punktów za publi-
kacje w czasopismach naukowych posiadających współ-
czynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się  
w bazie Journal Citation Reports (JCR);
● Część B - FULL | LITE zawiera liczbę punktów za pu-
blikacje w czasopismach naukowych nieposiadających 
współczynnika wpływu Impact Factor (IF);
● Część C - FULL | LITE zawiera liczbę punktów za publika-
cje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie 
European Reference Index for the Humanities (ERIH).
Więcej na temat list czasopism punktowanych MNiSW 
na stronie BG.

Szkolenia biblioteczne

Biblioteka Główna Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy-
szyńskie w Warszawie prowadzi indywidualne i grupo-
we szkolenia biblioteczne dla pracowników i studentów 
Uniwersytetu.
Zgłoszenia prosimy kierować do Działu Informacji Na-
ukowej i Transferu Wiedzy BG UKSW:
e-mail: informatorium@uksw.edu.pl
tel. 22 561 89 37

Budujesz swoją karierę? Zapraszamy!

Czy studiujesz na UKSW? 
Szukasz nowych do-
świadczeń zawodowych? 
Czy myślałeś (-aś) o pracy  
w wydawnictwie? Nie 
studiujesz filologii? To nie 
jest problem! Skontaktuj 
się z Biurem Karier UKSW. 
Przygotowaliśmy ofertę dla 
studentów z wie lu wydzia-
łów. Studentom edukacji 
medialnej, kulturoznaw-
stwa czy pedagogiki pro-
ponujemy włączenie się 
w nasze działania promocyjne w mediach społeczno-
ściowych, kanałach video czy podczas targów i imprez 
księgarskich. Praca w wyd awnictwie oznacza m.in. kon-
takt z różnego typu umowami. Czy wiesz, że w 2016 
roku wydaliśmy ponad 150 książek i czasopism, a opu-
blikowanie każdego tytułu wymaga podpisania odręb-
nej umowy? Dlatego potrzebujemy ambitnej osoby, 
która nie boi się wyzwań z zakresu prawa. Program roz-
poczyna się z początkiem marca. Rozliczenie praktyk 
do końca czerwca. Nie znalazłeś (-aś) odpowiedzi na 
pytania w Biurze Karier? Skontaktuj się z nami. Z chę-
cią odpowiemy na Twoje pytania: marketing@uksw.
edu.pl. Nie zwlekaj. Czekamy na zgłoszenia do końca 
lutego. Dostosowujemy czas praktyk do Twoich zajęć  
i obowiązków. Z nami poznasz cały proces wydawniczy.

Konkurs wydawniczy na nowe maszynopisy

Przypominamy, że najbliższy termin konkursu na wy-
danie publikacji z planu wydawniczego 2017 mija 31 
marca. Zachęcamy do składania kompletnych mate-
riałów, które przekażemy komisjom eksperckim w celu 
wyznaczenia recenzentów prac. W przypadku dwóch 
pozytywnych recenzji proces wydawniczy trwa ok.  
3 miesięcy. Wytyczne wydawnicze do przygotowania 
maszynopisów znajdują się na naszej stronie. Można  
w tym miejscu znaleźć również szczegółowe zasady 
konkursu.
Szczegóły procedury konkursowej określa również 
Uchwała Senatu UKSW nr 108/2016.

mailto:mailto:informatorium%40uksw.edu.pl?subject=Bibliometria%20-%20zapytanie
http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_01/964b9d4fd07c847ec0150745fae26feb.pdf
http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_01/c29e70c65b118a894482fc9eea33f35c.pdf
http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_01/fe2250172136f15056f2b49c9bbde974.pdf
http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_01/1ec97396461f9c95e4af247a813246bf.pdf
http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_01/94f3625e0da3b4fc08b34b63ccd144f1.pdf
http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_01/0e2788d2d4b19e1a754b0daf96ce7be7.pdf
http://www.biblioteka.uksw.edu.pl/pl/node/454
mailto:informatorium%40uksw.edu.pl?subject=Zapytanie%20o%20szkolenie
http://bk.uksw.edu.pl/
mailto:marketing%40uksw.edu.pl?subject=Praktyki%20-%20zapytanie
mailto:marketing%40uksw.edu.pl?subject=Praktyki%20-%20zapytanie
http://wydawnictwo.uksw.edu.pl/node/6
https://monitor.uksw.edu.pl/docs/2812
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Zapraszamy na lutowe szkolenia Web of Science, które 
postarają się przybliżyć tematy:
● pochodzenie wskaźnika Impact Factor,
● czasopisma z największym wpływem w danej dzie-
dzinie,
● wybór najlepszego tytułu do publikacji badań,
● różnice między czasopismami w Emerging Sources 
Citation Index.
By wziąć udział w szkoleniu zapraszamy na naszą stronę, 
na której znajdują się linki do rejestracji.

Wystawa o Bracie Albercie Chmielowskim

Od 25 grudnia 2016 roku do 25 grudnia 2017 roku 
trwa w Kościele Rok świętego Brata Alberta. Z tej 
okazji zaplanowano wiele wydarzeń przypominających 
życie i działalność krakowskiego apostoła ubogich. 

Pragnąc włączyć 
się w ten nurt, 
przygotowujemy 
wystawę zatytuło-
waną “Adam 
C h m i e l o w s k i 
- Święty Brat 
Albert. Artysta 
malarz - 
powstaniec stycz-
niowy - opiekun 
b e zd o m nyc h ”. 
Zaprezentujemy 
na niej tę nie-
zwykłą postać 
przez pryzmat 
p r e k u r s o r a 
p o l s k i e g o 
impres jonizmu  
i teoretyka sztuki, 

uczestnika dramatycznych wydarzeń narodowo-
wyz woleńczych i zakonnika odda nego Bogu oraz 
najuboższym bliźnim. Mamy nadzieję, że wystawa 
przybliży pamięć o tym niezwykłym świętym.
Zapraszamy na wystawę w drugiej połowie lutego.

Źródło jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/
docmetadata? id=367783&from=latest
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Zespół redakcyjny:
• Dział Informacji Naukowej i Transferu Wiedzy Biblioteki
   Głównej UKSW
• Marketing Wydawnictwa Naukowego UKSW

Polecane nowości Wydawnictwa Naukowego UKSW
(kliknij w okładkę, aby przeczytać więcej nt. książki)

Zbigniew Babicki, 
Dariusz Stępkowski (red.),
Pedagogika wobec ducho wości 
- duchowość wobec pedagogiki

Brygida Pawłowska-Jądrzyk, 
Dorota Dąbrowska (red.),
Rzecz w kulturze

Ewa K. Czaczkowska (red.),
1966. Milenium chrztu Polski 
Prymasa Stefana Wyszyńskiego

Teresa Kostkiewiczowa  
w rozmowach z Magdaleną 
Partyką
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