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Uzasadnienie nagrody w kategorii Social Sciences  - Obszar nauk społecznych 

 

Politechnika Gdańska 

 

W okresie 2014-2016 zostało zindeksowanych 110 publikacji co przekłada się na 287 procentowy wzrost 

dla tego okresu. Jednocześnie liczba publikujących autorów wyniosła 132 co oznacza 358 procentowy 

wzrost. Wszystkie publikacje w tej dyscyplinie były średnio cytowane 1,78 razy częściej w stosunku do 

średniej cytowalności światowej. 

13 publikacji z Politechniki Gdańskiej w niniejszej kategorii zostało opublikowanych wśród 10% czasopism 

o największym wplywie w danej dyscyplinie.  Jednocześnie  10 publikacji pośród 10% najczęściej 

cytowanych publikacji w wybranych dyscyplinach. 

18.2% publikacji znalazła się wśród 10% najczęściej czytanych publikacji w ciągu ostatnich trzech lat na 

świecie. Oznaczać to może wysoką cytowalność tychże publikacji również w przyszłości. W tej chwili 

wskaźnik czytelnictwa dla tych publikacji jest o 55% wyższy niż średnia światowa w tej dyscyplinie i 

wynosi 1.55 

 

 

 

 



5 publikacji z największą liczbą cytowań 

Poniżej prezentowane są najczęściej cytowane publikacje z ostanich 5 lat w kategorii niniejszej nagrody. 

Jak widać z załączonych grafik – nie tylko cytowania w bezwzględnej formie są bardzo wysokie, również 

znormalizowane wskaźniki cytowań – Field Weighted Citation Impact, pokazują jak często w stosunku do 

średniej w danej dyscyplinie cytowana jest dana praca. Dla poniższych publikacji wskaźniki te mają 

bardzo dużą wartość co oznacza ich duży wpływ na dyscyplinę.  

Jednocześnie przyglądając się ilości osób, które dodały informacje o publikacjach do swoich zasobów na 

portalu wspierającym badania – Mendeley, możemy przypuszczać, że cytowania będą jeszcze wyższe. 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

Najbardziej cytowane obszary 

Warto podkreślić iż najbardziej cytowanym obszarem, drugim pod względem liczby opublikowanych 

prac, była psychologia. 20 prac było średnio cytowanych 3.48 razy częściej niż inne tego typu prace na 

świecie. 

 

 

10 autorów z najwyższą cytowalnością 

Aby badać wpływ publikacji w krótkim czasie (tak jak w tym przypadku - 3 letnim),  tradycyjne miary jak 

liczba cytowań czy h-index nie są pomocne. FWCI, normalizowany pod względem daty publikacji, 

pozwala porównać cytowalność publikacji z tego samego okresu. 

 



 



 

 

 

 

Prezentowane powyżej profile publikacyjne autorów prezentują całkowity dorobek autorów, pozwalając 

jednocześnie na porównanie ich osiągnięć zarówno w krótkiej jak i dłuższej perspektywie czasowej. 

 

Poziom współpracy narodowej i międzynarodowej 

Istotnym czynnikiem wpływającym na cytowalność jest współpraca międzynarodowa. W poniższej tabeli 

widzimy jak bardzo poziom cytowań (ostatnia kolumna) zależy od rodzaju współpracy (lub jej braku). Dla  

publikacji z jednym autorem poziom cytowań wynosi tylko 80% średniej światowej podczas gdy na 

drugim biegunie znajdują się cytowania publikacji powstałych w wyniku współpracy międzynarodowej – 

cytowalność na poziomie 277% średniej światowej. Publikacje powstałe w wyniku współpracy na 

poziomie uczelni były cytowane średnio 2.15 razy średnia światowa natomiast publikacje z innymi 

ośrodkami w kraju cytowane były na poziomie tylko 60% średniej światowej. 

 


