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Pan Jarosław Gowin 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  

ul. Hoża 20 

00-529 Warszawa 

 

 

Szanowny Panie Ministrze,  

 

Komitet Socjologii Polskiej Akademii Nauk zwraca uwagę na znaczące zaniżenie punktacji 

niektórych wiodących socjologicznych czasopism naukowych w trakcie ostatniej ich 

ewaluacji. Rezultaty tego procesu ogłoszone w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych 

materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów w wielu 

wypadkach znacząco odbiegają od rekomendacji zespołu doradczego reprezentującego nauki 

socjologiczne i są w naszym przekonaniu krzywdzące zwłaszcza dla periodyków o kluczowej 

roli dla środowiska socjologicznego.  

 

Dlatego też występujemy o podniesienie punktacji czasopism wskazanych w załączniku do 

tego listu, w takich sposób, by była ona zgodna z propozycjami zespołu doradczego do spraw 

wykazów  czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji 

międzynarodowych dla dyscypliny naukowej nauki socjologiczne. Bardzo uprzejmie prosimy 

o pozytywne zainteresowanie oraz reakcję. 

 

W imieniu Komitetu Socjologii PAN, z wyrazami poważania, 

 

 

 

(pieczątka, podpis) 

 

 

  



Załącznik: Proponowane zmiany punktacji czasopism socjologicznych wraz z 

uzasadnieniem  

 

Ask: Research and Methods (numer ISSN: 1234-9224). Czasopismo to wydawane od 1995 

roku w kooperacji pomiędzy Instytutem Socjologii i Filozofii PAN w Warszawie, a The Ohio 

State University Libraries. Kwartalnik ten poświęcony jest przede wszystkim metodologii 

nauk społecznych, co czyni je wyjątkowym na polskim rynku wydawnictw z zakresu nauk 

społecznych. Pismo wydawane jest regularnie i publikuje artykuły wyłącznie w języku 

angielskim. ASK indeksowane jest przez następujące bazy danych: DOAJ, ERIH, EBSCO, 

CEEOL, CEJSH, Google Scholar. W ostatnich lata pismo funkcjonowało na liście B MNiSW 

otrzymując od 6 do 14 punktów. W wyniku ostatniej oceny punktacja czasopisma zostało 

znacznie zaniżona w stosunku do jego znaczenia dla środowiska i międzynarodowego 

charakteru, a także unikalnego charakteru formatu tego periodyku. Obecna wartość 

punktowa: 20, proponowana wartość punktowa: 40. 

European Sociological Review (numer ISSN: 0266-7215). Flagowe czasopismo 

Europejskiego Konsorcjum Badań Socjologicznych oraz wiodące światowe pismo 

poświęcone ilościowym oraz porównawczym badaniom społecznym, wydawane przez Oxford 

University Press.  Waga tego periodyku polega też na tym, iż ma ono zdolność wyznaczania 

standardów społecznych badań naukowych, wskazywania na ich nowe kierunki- tak po 

względem tematycznym, jak i tym metodologicznym. Impact Factor: 2.763. Pismo 

indeksowane przez wszystkie najważniejsze światowe bazy, między innymi przez: Applied 

Social Sciences Index & Abstracts (ASSIA); Journal Citation Reports /Social Sciences 

Edition; PROQUEST DATABASE; Scopus; Social Science Research Network (SSRN); 

Social Sciences Citation Index®; Social Scisearch®; Sociological Abstracts i wiele innych. 

Obecna wartość punktowa: 140, proponowana wartość punktowa: 200. 

International Journal of Sociology (numer ISSN: 0020-7659). Pismo wychodzące od 1971 

roku, czasopismo socjologiczne wydane przez Taylor & Francis Group. Ważne dla polskich 

socjologów, bo publikujące artykuły poświęcone aktualnym analizom społecznym 

prowadzonym przez badaczy z krajów nieanglojęzycznych. Pismo indeksowane w większości 

baz, między innymi przez: CSA Sociological Abstracts; De Gruyter Saur; Dietrich's Index 

Philosophicus; EBSCOhost; Periodicals Index Online; ProQuest; SocINDEX; Social Sciences 

Index; Web of Science i wiele innych. Impact factor: 0.43. Obecna wartość punktowa: 20, 

proponowana wartość punktowa: 40. 

Kultura i społeczeństwo (numer ISSN: 0023-5172), to kwartalnik ukazujący się 

nieprzerwanie od 1957 roku. Jego wydawcą są aktualnie Komitet Socjologii PAN oraz 

Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie. Pismo to jest jednym z nielicznych w 

Polsce podtrzymujących długą tradycję naukowej współpracy pomiędzy przedstawicielami 

nauk humanistycznych oraz społecznych, łącząc przy tym środowiska pochodzące z całej 

Polski i aktywnie współpracując z naukowcami za zagranicy. Kultura i Społeczeństwo 

publikuje teksty naukowe w języku polskim i angielskim z zakresu nauk socjologicznych, 

nauk o kulturze i religii, nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz o polityce i 



administracji. Pismo indeksowane w bazach ICI Journals Master List (Indeks Copernicus 

80.19); BazHum, CEEOL, CEJSH, CrossRef (DOI), Google Scholar; ERIH Plus. Kultura i 

społeczeństwo jest beneficjentem Programu Wsparcie dla Czasopism Naukowych. W 

ostatnich latach pismo umieszczane było na listach B i C MNiSW, otrzymując od 10 do 14 

punktów. W wyniku ostatniej oceny Kultura i społeczeństwo została zrównana punktowo z 

czasopismami o zdecydowanie niższej randze oraz dorobku i to pomimo odmiennej 

rekomendacji ze strony zespołu eksperckiego nauk socjologicznych. Obecna wartość 

punktowa: 20, proponowana wartość punktowa: 40. 

Polish Sociological Review (numer ISSN: 1231-1413). Czasopismo Polskiego Towarzystwa 

Socjologicznego, wydawane od 1961 roku. Publikowane są w nim artykuły z zakresu 

socjologii, skoncentrowane na teorii społecznej, społecznej strukturze, zmianie społecznej, 

kulturze i polityce w globalnej perspektywie. Czasopismo w całości w języku angielskim 

wydające prace polskich i zagranicznych socjologów. Pismo indeksowana między innymi 

przez Web of Science, Journal Citation Reports / Science Edition, Social Sciences Citation 

Index (Clarivate Analytics) Elsevier Bibliographic Database: SCOPUS; SocINDEX 

(EBSCO); Social Scisearch; CSA Sociological Abstracts, ProQuest, CSA Linguistics and 

Language Behavior Abstracts, CSA Social Planning / Policy and Development Abstracts; 

BazEkon; JSTOR; IBZ Online-De Gruyte.  W ostatnich lata pismo funkcjonowało w liście A 

MNiSW oraz corocznie otrzymywało 15 punktów. W wyniku ostatniej oceny punktacja 

czasopisma zostało znacznie zaniżona w stosunku do jego znaczenia dla środowiska i tego, że 

stanowi ono jedno z głównych mediów, poprzez które polska socjologia jest reprezentowana 

międzynarodowej publiczności. Obecna wartość punktowa: 40, proponowana wartość 

punktowa: 70. 

Przegląd Socjologiczny (numer ISSN: 0033-2356) to najstarsze polskie czasopismo 

socjologiczne, założone przez Floriana Znanieckiego i istniejące od 1930 roku, a dziś wydane 

przez Łódzkie Towarzystwo Naukowe.  Czasopismo wydaje zarówno numery monograficzne, 

jak i te powstające w oparciu o napływające do redakcji artykuły. Około ¼ tekstów 

publikowanych jest w języku angielskim, zaś ich autorami są naukowcy z różnych ośrodków 

w Polsce.  Czasopismo jest indeksowane w bazach: BazHum, CEEOL, CEJSH, CrossRef 

(DOI), EBSCOhost, ERIH Plus, Google Scholar, Index Copernicus i PBN/POL-Index. 

Podejmowane są starania, aby znaleźć się w bazie Scopus oraz Emerging Sources Citation 

Index. W ostatnich latach pismo umieszczane było na liście B MNiSW, otrzymując od 10 do 

15 punktów. W wyniku ewaluacji z 2019 roku czasopismo zostało zrównane punktowo z 

periodykami o niższej randze i dorobku i to mimo odmiennej rekomendacji ze strony zespołu 

eksperckiego z nauk socjologicznych. Obecna wartość punktowa: 20, proponowana 

wartość punktowa: 40. 

Przegląd Socjologii Jakościowej (numer ISSN: 1733-8069), pismo socjologiczne 

poświęcone jakościowym badaniom w socjologii, wydawane od 2005 przez Wydawnictwo 

Uniwersytetu Łódzkiego, a redagowane przez zespół wybitnych specjalistów zajmujących się 

socjologią jakościową i propagujących paradygmat interpretatywny w naukach społecznych. 

Pismo indeksowane w następujących bazach danych: BazHum, BOAI, CEJSH, DOAJ, 

CEEOL, EBSCO, ERIH Plus. W ostatnich latach pismo umieszczane było na liście B 



MNiSW uzyskując od 8 do 14 punktów. W wyniku ostatniej parametryzacji ocena 

czasopisma zostało znaczenie zaniżona w stosunku do rekomendacji zespołu eksperckiego 

nauk socjologicznych.  Obecna wartość punktowa: 20, proponowana wartość punktowa: 

40. 

Qualitative Sociology Review (Numer ISSN: 1733-8077), wychodzące od 2005 roku i 

dynamicznie rozwijające się pismo poświęcone społecznym i humanistycznym badaniom 

jakościowym, wydawane przez Katedrę Socjologii Organizacji i Zarządzania funkcjonującą 

na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Pismo indeksowane w 

wielu bazach, w tym między innymi przez: Scopus, CSA, ERIH, SocIndex, IBSS. Redakcja 

wydaje 4 numery rocznie, wyłącznie w języku angielskim, zaś pismo spełnia najwyższe 

międzynarodowe wymogi dotyczące procedur redakcyjnych, recenzyjnych i wydawniczych. 

Pismo, choć wydawane w Polsce posiada międzynarodową redakcję oraz ponadlokalny 

zasięg. W ostatnich lata periodyk ten funkcjonował w liście B MNiSW oraz otrzymywał od 7 

do 12 punktów. W wyniku ewaluacji z 2019 roku  oceny punktacja czasopisma zostało 

znacznie zaniżona w stosunku do jego wagi i międzynarodowego odziaływania, a także w 

niezgodnie z rekomendacjami zespołu doradczego reprezentującego nauki socjologiczne. 

Obecna wartość punktowa: 40, proponowana wartość punktowa: 100. 

Studia Regionalne i Lokalne (numer ISSN: 1509-4995.), kwartalnik wydawany od 2000 roku 

przez Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu 

Warszawskiego (EUROREG) oraz polską sekcję Regional Studies Association. To jedno z 

najważniejszych polskich czasopism naukowych w dziedzinie rozwoju regionalnego i 

lokalnego. W czasopiśmie publikują ekonomiści, geografowie, socjologowie, prawnicy i 

specjaliści w dziedzinie gospodarki przestrzennej, ale także pracownicy państwowej i 

samorządowej administracji. Pismo indeksowane jest w bazach SCOPUS, ERIH PLUS 

(CEJSH), (CEEOL) oraz BazEkon. W ostatnich latach pismo umieszczane było na liście B 

MNiSW czasopism naukowych, uzyskując od 8 do 14 punktów. W wyniku ostatniej oceny 

punktacja czasopisma zostało znacznie zaniżona w sposób niezgodny z rekomendacjami ze 

strony zespołu eksperckiego z nauk socjologicznych. Obecna wartość punktowa: 40, 

proponowana wartość punktowa: 70 

Studia socjologiczne (numer ISSN: 0039-3371), wiodące polskie pismo socjologiczne, 

działające od 1961 roku, a wydawane przez Instytut Filozofii i Socjologii oraz Komitet 

Socjologii PAN, a od 2013 roku także przez Wydział Filozofii i Socjologii UW. Czasopismo 

publikuje artykuły ze wszystkich dziedzin socjologii, zaś jego redakcja preferuje teksty 

zaawansowane teoretycznie oraz nowatorskie w warstwie koncepcyjnej i metodologicznej. 

Pismo wydaje teksty w języku polskim oraz angielskim. Pismo indeksowane w następujących 

bazach: CEJSH; CEEOL; Social Sciences Citation Index (Web of Science Core Collection); 

BGN; IC Journals Master List; Scopus; ERIH Plus; PBN. W ostatnich latach Studia 

socjologiczne umieszczane były na listach A i B MNiSW, otrzymując od 10 do 15 punktów. 

W wyniku ewaluacji z 2019 roku oceny punktacja czasopisma zostało znacznie zaniżona w 

sposób niezgodny z rekomendacjami ze strony zespołu eksperckiego z nauk socjologicznych 

(dyscypliny wiodącej w czasopiśmie) i ze znaczeniem tego pisma dla środowiska naukowego. 

Obecna wartość punktowa: 40, proponowana wartość punktowa: 70. 


