Indeksacja czasopisma naukowego
w bazie ICI Journals Master List
W celu indeksacji czasopisma w bazie ICI Journals Master List za rok 2015, należy podjąć niżej
opisane kroki:
1. W

pierwszej

kolejności,

należy

zarejestrować

czasopismo

na

stronie:

http://journals.indexcopernicus.com/form/sign.php. Po zalogowaniu się do systemu,
w zakładce „Twoje czasopisma”, należy dodać czasopismo (wymagane jest podanie tytułu
i nr ISSN czasopisma).
2. Następnie należy wypełnić ankietę. Ankietę można edytować w dowolnym momencie,
ale tylko do momentu jej wysłania. Dopiero po wypełnieniu w 100% ankiety, w ostatniej
zakładce aktywowany zostanie przycisk „Wyślij ankietę”. (UWAGA: istnieje możliwość
wygenerowania projektu ankiety w formacie PDF). Ankiety nie należy wysyłać
do Index Copernicus drogą mailową lub pocztową.
3. W kolejnym kroku należy przesłać wszystkie wydania drukowane czasopisma za ubiegły rok,
do biura Index Copernicus (ul. Żurawia 6/12, 00-503 Warszawa) lub dane dostępowe do stron,
zawierających pełne treści naukowe na adres mailowy: evaluation@indexcopernicus.com
(dotyczy

tylko

periodyków,

które

posiadają

wersję

pierwotną

on-line

i jednocześnie nie udostępniają treści publikacji w trybie open access).
4. Ewaluacja w bazie ICI Journals Master List, w trybie standardowym (nieodpłatnym),
odbywa się zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Wielu Redakcjom zależy na przyśpieszonym trybie
oceny czasopisma naukowego, więc od lat proponujemy naszym klientom "Ewaluację na
Życzenie". Dzięki temu, wybrany tytuł zostaje oceniony w pierwszej kolejności, a wyniki
otrzymają Państwo do 14 dni roboczych od momentu:


wypełnienia i przesłania elektronicznej ankiety IC Journals Master List,



dostarczenia do biura Index Copernicus drukowanych wydań czasopisma
lub danych dostępowych do stron, zawierających pełne treści publikacji,



opłacenia Faktury pro forma.
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Ponadto,

razem

z

wynikiem

ewaluacji

otrzymają

Państwo

"Raport

Szczegółowy",

w którym znaleźć można dokładne ilości punktowe zdobyte w poszczególnych kryteriach oceny.
Analiza wyników pomoże Redakcji określić obszary wymagające poprawy oraz wyznaczyć kierunki
rozwoju czasopisma. Oferujemy również rozbudowaną wersję "Ewaluacji na Życzenie",
w której nasi eksperci opracują konkretne rekomendacje dla periodyku, dotyczące wybranych
trzech obszarów. Możliwość zamówienia "Ewaluacji na Życzenie" odbywa się on-line poprzez
formularz zamówienia lub telefonicznie.

ICI Journals Master List
Rodzaj ewaluacji

Cena

Ewaluacja w trybie
standardowym

Nieodpłatna

Ewaluacja na Życzenie

500 zł netto

Rozbudowana Ewaluacja na
Życzenie

900 zł netto

5. Po spełnieniu wszystkich warunków przez Redakcję, czasopismo zostanie poddane ocenie
przez ekspertów Index Copernicus.

O zakończeniu procesu oceny, czasopismo naukowe jest informowane drogą mailową. Otrzymają
Państwo informację, wraz ze wskaźnikiem Index Copernicus Value i linkiem do Paszportu
czasopisma w ICI Journals Master List. W przypadku „Ewaluacji na Życzenie”, otrzymają Państwo
również Raport Szczegółowy. Czasopismo otrzymuje wskaźnik ICV, wyliczany na podstawie
algorytmu. Wynik oceny publikowany jest na stronie http://journals.indexcopernicus.com,
w Paszporcie czasopisma oraz w Raporcie Rocznym publikowanym rokrocznie jesienią.
Po otrzymaniu wskaźnika ICV można już wykupić logo Index Copernicus oraz zamówić ozdobny
Certyfikat potwierdzający indeksację w bazie ICI Journal Master List 2015.
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