
SWPS Uni wer sy tet Hu ma ni stycz no spo łecz ny 
SWPS mo że po chwa lić się du żym udzia łem pu bli ka cji two rzo nych we współ pra cy mię dzy -
na ro do wej (pra wie 40%) oraz udzia łem pu bli ka cji afi lio wa nych w cza so pi smach z pierw sze -
go de cy la (22%). Au to rzy afi liu ją cy do SWPS swo je do ku men ty pu bli ko wa li w ta kich ty tu łach 
jak: Avant, In ter na tio nal Jo ur nal of Psy cho lo gy, Co gni tion and Emo tion. 
To po wi au to rzy pod wzglę dem licz by pu bli ka cji w cza so pi smach z te go ob sza ru: dr hab. Ja -
kub Tra czyk, prof. Uni wer sy te tu SWPS, dr hab. John B. Ne zlek, prof. Uni wer sy te tu SWPS, 
dr Aga ta Sob ków. 
 
Uni wer sy tet im. Ada ma Mic kie wi cza w Poznaniu 
Na UAM pu bli ka cje z ob sza ru hu ma ni sty ki sta no wi ły 16% ogó łu. Rów nież au to rzy z tej 
uczel ni przy wią zu ją wa gę do wpły wu źró dła, w któ rym pu bli ku ją (16%) oraz współ pra cy 
(14%). Ty tu ły istot ne z per spek ty wy afi lio wa nych pu bli ka cji to: Stu dia Ro ma ni ca Po sna nien -
sia, Czas Kul tu ry, Po rów na nia. 
To po wi au to rzy pod wzglę dem licz by pu bli ka cji w cza so pi smach z te go ob sza ru: prof. Mi ro -
sław Paw lak, prof. To masz Go slar, prof. Ro bert Lew. 
 
Uni wer sy tet Mi ko ła ja Ko per ni ka w To ru niu 
18% do ku men tów w cza so pi smach z pierw sze go de cy la to znak, że dla au to rów z UMK 
ja kość ma ogrom ne znacz nie. Do dat ko wo waż ną ro lę od gry wa współ pra ca (13% do ku -
men tów). Ty tu ły, w któ rych pu bli ko wa li au to rzy: Bi bli ca et Pa tri sti ca Tho ru nien sia, Avant, Bul -
le tin of the Sec tion of Lo gic. 
To po wi au to rzy pod wzglę dem licz by pu bli ka cji w cza so pi smach z te go ob sza ru: prof. An drzej 
Pie trusz czak, dr hab. Grze gorz Osi po wicz, prof. UMK, ks. prof. Piotr Ro szak. 
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Po mor ski Uni wer sy tet Me dycz ny w Szczecinie 
Pra wie 85% pu bli ka cji to do ku men ty z ob sza ru na uk me dycz nych. Współ pra ca mię dzy na ro do wa 
sta no wi ła pra wie 30%, a wy bór naj bar dziej zna czą cych źró deł do pu bli ko wa nia do ku men tów pra -
wie 15%. Naj cze ściej wy bie ra ne pe rio dy ki to: In ter na tio nal Jo ur nal of Envi ron men tal Re se arch and 
Pu blic He alth, Fa mi ly Me di ci ne and Pri ma ry Ca re Re view, Flu ori de – Qu ar ter ly Re ports.  
To po wi au to rzy pod wzglę dem licz by pu bli ka cji w cza so pi smach z te go ob sza ru: prof. Krzysz -
tof Sa fra now, prof. Jan Lu biń ski, prof. Je rzy Sa mo cho wiec. 
 
Uni wer sy tet Ja giel loń ski w Krakowie 
Pu bli ka cje z za kre su te go ob sza ru sta no wią po nad 40% do rob ku UJ. Do dat ko wo współ -
pra ca mię dzy na ro do wa to po nad 35%, a źró dła z pierw sze go de cy la pra wie 20%. Au to rzy 
z UJ pu bli ko wa li swo je ar ty ku ły naj czę ściej w Fo lia Me di ca Cra co vien sia, Kar dio lo gia Pol ska, 
Po lish Ar chi ves of In ter nal Me di ci ne. 
To po wi au to rzy pod wzglę dem licz by pu bli ka cji w cza so pi smach z te go ob sza ru: prof. Da -
riusz Du dek, prof. Anet ta Un das, prof. Mi chał Pę dzi wiatr. 
 
Uni wer sy tet Me dycz ny im. Pia stów Ślą skich we Wro cła wiu 
80% pu bli ka cji uczel ni to ob szar na uk me dycz nych. Au to rzy afi liu ją cy do uczel ni wy so ko ce -
nią współ pra cę mię dzy na ro do wą (po nad 33% pu bli ka cji) oraz źró dła o naj więk szym wpły -
wie (16%). Naj czę ściej pu bli ka cje po ja wia ły się w ta kich ty tu łach jak Eu ro pe an Jo ur nal of He art 
Fa ilu re, BioMed Re se arch In ter na tio nal, Kar dio lo gia Pol ska.  
To po wi au to rzy pod wzglę dem licz by pu bli ka cji w cza so pi smach z te go ob sza ru: prof. Piotr 
Po ni kow ski, prof. Ja cek Sze pie tow ski, dr hab. Ja cek Sme re ka, prof UMW. 
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Po li tech ni ka Gdań ska 
Po li tech ni ka w ba da nym okre sie zgro ma dzi ła po nad 2200 pu bli ka cji z ob sza ru na uk tech nicz -
nych. Po dob nie jak w przy pad ku in nych no mi no wa nych, rów nież tu taj wi dać du że zna cze nie 
współ pra cy (28%) oraz do bór od po wied nich pe rio dy ków (po nad 16% w pierw szym de cy lu). 
Au to rzy pu bli ko wa li w ty tu łach ta kich jak: Po lish Ma ri ti me Re se arch, Ma te rials, Prze gląd Elek tro -
tech nicz ny.  
To po wi au to rzy pod wzglę dem licz by pu bli ka cji w cza so pi smach z te go ob sza ru: prof. Sła wo -
mir Ko zieł, prof. Vic tor A. Ere mey ev, dr inż. An na Pie tren ko -Dą brow ska. 
 
Po li tech ni ka Lu bel ska 
Pra wie 80% pu bli ka cji Po li tech ni ki Lu bel skiej to do ku men ty z ob sza ru na uk tech nicz nych. Zna -
czą ca licz ba do ku men tów po wsta ła przy udzia le osób afi lio wa nych do in sty tu cji za gra nicz nych 
(39%). Pra ce au to rów afi lio wa nych do Po li tech ni ki Lu bel skiej po ja wia ły się w ta kich ty tu łach jak 
Prze gląd Elek tro tech nicz ny, Ma te rials, Com po si te Struc tu res. 10% wszyst kich pu bli ka cji zo stało 
opu bli ko wa nych w naj lep szych cza so pi smach z pierw sze go de cy la ba zy.  
To po wi au to rzy pod wzglę dem licz by pu bli ka cji w cza so pi smach z te go ob sza ru: prof. Wal de mar 
Wój cik, dr hab. inż. Je rzy Jó zwik, prof. PL, prof. Grze gorz Li tak.  
 
Uni wer sy tet Ślą ski w Ka to wi cach 
W przy pad ku UŚ wy raź nie wi dać zna cze nie współ pra cy mię dzy na ro do wej (35% do ku men -
tów) oraz ich lo ka li za cję (25% w cza so pi smach z pierw sze go de cy la). Do dat ko wo wśród prac 
z ob sza ru na uk tech nicz nych ar ty ku ły sta no wi ły po nad 85%. Au to rzy UŚ pu bli ko wa li w ta kich 
ty tu łach jak Ar chi ves of Me tal lur gy and Ma te rials, Jo ur nal of Al loys and Com po unds oraz Ma te rials.  
To po wi au to rzy pod wzglę dem licz by pu bli ka cji w cza so pi smach z te go ob sza ru: prof. Ma rian 
Pa luch, prof. Woj ciech Pi sar ski, dr Ma ciej Zub ko.  
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Po li tech ni ka Łódz ka 
Wśród 183 pu bli ka cji Po li tech ni ki Łódz kiej z ob sza ru Agri cul tu ral Scien ces do mi no wa ły źró dła 
ta kie jak: Fo od Che mi stry, Żyw ność. Na uka. Tech no lo gia. Ja kość, Nu trients oraz PLoS ONE. 86% 
z opu bli ko wa nych prac sta no wi ły ar ty ku ły na uko we. 20% pu bli ka cji sta no wi ły do ku men ty po -
wsta łe we współ pra cy, a po nad 35% prac zo sta ło opu bli ko wa nych w naj lep szych cza so pi smach.  
To po wi au to rzy pod wzglę dem licz by pu bli ka cji w cza so pi smach z te go ob sza ru: prof. Gra ży -
na Bu dryn, prof. Do ro ta Zy ze le wicz, prof. Elż bie ta Kle wic ka. 
 
Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu 
Wzrost licz by pu bli ka cji (o po nad 20%) oraz licz by afi lio wa nych au to rów (o 14%) nie po zo stał 
bez echa. Uni wer sy tet opu bli ko wał 949 do ku men tów, z cze go po nad 22% we współ pra cy 
z au to ra mi z za gra ni cy. Pra wie 16% z prac po ja wi ło się w cza so pi smach z pierw sze go de cy la 
ba zy Sco pus. Wśród ty tu łów do mi no wa ły cza so pi sma ta kie jak: Nu trients, PLoS ONE czy Eu ro -
pe an Fo od Re se arch and Tech no lo gy. 
To po wi au to rzy pod wzglę dem licz by pu bli ka cji w cza so pi smach z te go ob sza ru: dr hab. Jan  
Bo cia now ski, prof. UPP, prof. Mag da le na Ru dziń ska, prof. Piotr Try ja now ski.  
 
Uni wer sy tet Rze szow ski 
W la tach 2017-2019 uni wer sy tet zgro ma dził 245 pu bli ka cji na uko wych w cza so pi smach in dek -
so wa nych. 90% z nich sta no wi ły ory gi nal ne pra ce ba daw cze, pu bli ko wa ne w ta kich ty tu łach 
jak: PLoS ONE, Eu ro pe an Fo od Re se arch and Tech no lo gy oraz Żyw ność. Na uka. Tech no lo gia.  
Ja kość. Jed na czwar ta pu bli ka cji Uni wer sy te tu po wsta ła we współ pra cy mię dzy na ro do wej, na -
to miast 20% pu bli ka cji afi lio wa nych do uczel ni opu bli ko wa no w cza so pi smach z pierw sze go 
de cy la pod wzglę dem wskaź ni ka CiteScore.  
To po wi au to rzy pod wzglę dem licz by pu bli ka cji w cza so pi smach z te go ob sza ru: prof. Mi ro sla -
va Kačanio va, dr hab. inż. Aga ta Zna mi row ska, prof. UR, prof. Cze sław Pu chal ski.   
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Uni wer sy tet w Bia łym sto ku 
Udział pu bli ka cji UwB w tym ob sza rze sta no wi po nad 80%. Po nad 45% z nich po wsta ło we 
współ pra cy z au to ra mi z in sty tu cji za gra nicz nych, a 22 zo sta ło opu bli ko wa nych w pierw szym 
de cy lu ba zy Sco pus pod wzglę dem wskaź ni ka CiteScore. Naj czę ściej wy bie ra ne ty tu ły to: Phy -
si cal Re view D, Astro phy si cal Jo ur nal, Astro phy si cal Jo ur nal Let ters. 
To po wi au to rzy pod wzglę dem licz by pu bli ka cji w cza so pi smach z te go ob sza ru: prof. Piotr Ja -
ra now ski, prof. Ana tol Od zi je wicz, dr hab. An drzej Baj guz, prof. UwB. 
 
Uni wer sy tet War szaw ski 
Pra ce z ob sza ru sta no wią po nad 70% wszyst kich do ku men tów afi lio wa nych UW. Udział au to -
rów z za gra ni cy w pra cach afi lio wa nych to po nad 53%. Pu bli ka cje w pe rio dy kach z pierw sze -
go de cy la sta no wi ły 31% wszyst kich pu bli ka cji z ob sza ru Na tu ral Scien ces. Naj czę ściej wy bie ra ne 
ty tu ły: Jo ur nal of High Ener gy Phy sics, Phy si cal Re view D, Phy si cal Re view Let ters. 
To po wi au to rzy pod wzglę dem licz by pu bli ka cji w cza so pi smach z te go ob sza ru: dr Ka rol Buń -
kow ski, mgr Ma rek Wal czak, prof. Krzysz tof Do ro ba. 
 
Uni wer sy tet Zie lo no gór ski 
76% pu bli ka cji UZ to pra ce z ob sza ru na uk przy rod ni czych. Po nad 40% prac po wsta ło 
przy współ udzia le osób z in sty tu cji za gra nicz nych. Udział do ku men tów w cza so pi smach z pierw -
sze go de cy la ba zy sta no wił jed ną pią tą wszyst kich prac. Naj czę ściej au to rzy pu bli ko wa li w: Mon -
th ly No ti ces of the Roy al Astro no mi cal So cie ty, In ter na tio nal Jo ur nal of Ap plied Me cha nics and 
En gi ne ering, Astro phy si cal Jo ur nal. 
To po wi au to rzy pod wzglę dem licz by pu bli ka cji w cza so pi smach z te go ob sza ru: prof. Do ro ta 
Ro siń ska, prof. Olek sandr Bar ka lov, prof. La ry sa Ti ta ren ko.
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Po li tech ni ka Czę sto chow ska 
Au to rzy afi lio wa ni do Po li tech ni ki Czę sto chow skiej w la tach 2017-2019 opu bli ko wa li po nad 260 
do ku men tów, z cze go pra wie 70% sta no wi ły ar ty ku ły na uko we. Współ au to rzy z za gra ni cy 
uczest ni czy li w 40% prac, a pu bli ka cje w pierw szym de cy lu naj lep szych cza so pism sta no wi ły 
pra wie 13%. Do ku men ty po ja wia ły się naj czę ściej w ty tu łach ta kich jak: Po lish Jo ur nal of Ma na -
ge ment Stu dies, Su sta ina bi li ty, Jo ur nal of Envi ron men tal Ma na ge ment. 
To po wi au to rzy pod wzglę dem licz by pu bli ka cji w cza so pi smach z te go ob sza ru: prof. Se ba stian 
Kot, prof. Be ata Ślu sar czyk, prof. Ja nusz Gra ba ra. 
 
Po li tech ni ka Gdań ska 
Pra wie 10% pu bli ka cji Po li tech ni ki to do ku men ty z ob sza ru na uk spo łecz nych. Efek tem współ -
pra cy mię dzy na ro do wej by ła po nad 1/5 z nich, a pra wie 25% opu bli ko wa no w cza so pi smach 
z pierw sze go de cy la ba zy Sco pus. Pe rio dy ki o naj więk szej licz bie pu bli ka cji au to rów afi lio wa -
nych do Po li tech ni ki: Su sta ina bi li ty, Wa ter (Swit zer land), World Trans ac tions on En gi ne ering and 
Tech no lo gy Edu ca tion. 
To po wi au to rzy pod wzglę dem licz by pu bli ka cji w cza so pi smach z te go ob sza ru: prof. Ewa 
Lech man, dr inż. Wio le ta Ku char ska, dr hab. inż. Alek san dra Par te ka, prof. PG. 
 
Szko ła Głów na Go spo dar stwa Wiej skie go w Warszawie 
Pra wie 80% pu bli ka cji z ob sza ru to ar ty ku ły na uko we. 30% z pu bli ka cji po wsta ło przy współ -
pra cy mię dzy na ro do wej, a 25% opu bli ko wa no w cza so pi smach o naj więk szym wpły wie 
(z pierw sze go de cy la wg wskaź ni ka CiteScore) Naj po pu lar niej sze ty tu ły: Su sta ina bi li ty, Wa ter 
(Swit zer land), Fo ods. 
To po wi au to rzy pod wzglę dem licz by pu bli ka cji w cza so pi smach z te go ob sza ru: dr hab. inż. Emi lia 
Ja necz ko, prof. SGGW, prof. Jo an na Pa lisz kie wicz, dr inż. Mał go rza ta Woź nic ka.
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