Листа часописа који ће се вредновати у процесу избора у звања наставника у
пољу друштвено-хуманистичких наука

СТРАНИ ЧАСОПИСИ
Престижни светски Часописи који
часописа за
излазе у
поједине научне
иностранству а НИСУ
области коју
на листама ERIH, SCI,
утврђује
SSCI, AHCI.
Универзитет на
предлог факултета

1. EBSCO – SPORTDiscus™ with Full Text, као
база апстраката и цитата из научних и
академских часописа из области спортских
наука, едукације, образовања и физичког
васпитања, али само категорија:
Academic Journals, Books/Monographs,
http://www.ebscohost.com/
2. IndexCopernicus Database (Poland), али
часописи са IndexCopernicus Journals Master
List који испуњавају следећи критеријум: да
имају у актуелној години вредност индекса
утицајности базе Index Copernicus (IC value)
већи од 6. Образложење: база је отвореног
типа и сви часописи се могу бесплатно
пријавити за њу. Након прве године база
израчунава сопствени индекс утицајности
који се за нове часописе, а који већ немају
званични ISI IF, креће у распону од 0 до 8.99.
Вредност IC валуе већа од 6 у том случају
дати часопис категорише у горњој трећини
најбољих неиндексираних часописа, што се
може прихватити као аналoгни критеријум
националној категорији часописа M 24.
http://www.indexcopernicus.com/
3. SCOPUS baza (Holland), kao baza apstrakata
i citata iz naučnih i akademskih časopisa. U njoj
je indeksirano više od 15.000 recenziranih
časopisa iz prirodnih, tehničkih, medicinskih i
društvenih nauka (dostupna preko KOBSON-a),
http://www.scopus.com/home.url
4. Теория и практика физической культуры
(ISSN 0040-3601), Naučni portal:
www.teoriya.ru
5. Journal of the Philosophy of Sport (Journal
of the International Association Philosophy of
Sport, „Human Kinetics“, Editor: J.S.Rusell.
6. Sport, Ethics and Philosophy (Journal of the
British Philosophy of Sport Association),
Editor: Mice Mc Namee, Routledge:
Taylor&Francis Group, Print: ISSN 1751-1321,
Online: 1751-133X.

ДОМАЋИ
ЧАСОПИСИ
Часописи
Часописи које
међународног
Стручно веће
значаја
друштвених и
верификованог
хуманистичких
посебном одлуком наука верификује
посебном одлуком
(попут часописа
категорије М24 ca
листе министарства
за науку), а на
основу предлога
факултета
Часописи водећег Часописи водећег
националног
националног значаја
значаја
које утврђује
Стручно веће
друштвених и
хуманистичких
наука на основу
предлога факултета

7. Metodika; ISSN: 13327879
8. Metodički ogledi ISSN: 0353-765X
9. Metodički obzori, ISSN: 1846-1484
1.Физичка култура ISSN: 0350-3828;
www.dif.bg.ac.rs/index.php/cp/casopis-fizickakultura
2. Serbian Journal of Sport Sciences ISSN:
0350-3828, www.sjss-sportsacademy.edu.rs
ПС: Подразумевају се сви часописи који се
већ налазе у категорији М24 на листама
Министраства просвете и науке
1. Годишњак Факултета спорта и физичког
васпитања
2. Гласник антрополошког друштва Србије
3. Београдска дефектолошка школа
4. Безбедност
5. Иновације у настави
6. Педагошка стварност
7. Право – теорија и пракса
8. Маркетинг
9. Туризам
10. Зборник радова Факултета драмских
уметности
11. Култура
12. Религија и толеранција
13. Инфотека
14. Техника – квалитет, стандардизација и
метрологија
15. Храна и исхрана
ПС: Подразумевају се сви часописи који се
већ налазе у категорији М51 на листама
Министраства просвете и науке

Lista baza:

• KOBSON tj. SCIndex bazu, kao bazu referentnih nacionalnih časopisa, gde bi se
vrednovali samo časopisi kategorije M 24 (nacionalni časopisi od kategorije M
21 do 23 su već u ISI bazi indeksiranih časopisa);
• Web of Science baza (WoS), kao najreferentnija naučna baza časopisa,
http://kobson.nb.rs/servisi/indeksne_baze.98.html,
• Pub Med baza tj. MEDLINE® with Full Text (USA), kao najreferentnija baza
medicinskih časopisa, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez;
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/;
http://www.ebscohost.com/titleLists.php?topicID=380&tabForward=titleLists&
marketID=,
• SCOPUS baza (Holland), kao baza apstrakata i citata iz naučnih i akademskih
časopisa. U njoj je indeksirano više od 15.000 recenziranih časopisa iz
prirodnih, tehničkih, medicinskih i društvenih nauka (dostupna preko KOBONa),
http://www.scopus.com/home.url,
• EBSCO – SPORTDiscus™ with Full Text, kao baza apstrakata i citata iz naučnih i
akademskih časopisa iz oblasi sportkih nauka, edukacije, obrazovanja I fizičkog
vaspitanja, ali samo kategorija: Academic Journals, Books/Monographs,
http://www.ebscohost.com/;
http://www.ebscohost.com/titleLists.php?topicID=380&tabForward=titleLists&
marketID=;
• IndexCopernicus baza (Poland), ali časopisi sa IndexCopernicus Journals
Master Liste koji ispunjavaju sledeći kriterijum:
o da imaju u aktuelnoj godini vrednost indeksa uticajnosti baze Index
Copernicus (IC value) veći od 6. Obrazloženje: baza je otvorenog tipa i svi
časopisi se mogu besplatno prijaviti za nju. Nakon prve godine baza
izračunava sopstveni indeks uticajnosti koji se za nove časopise, a koji
već nemaju zvanični ISI IF, kreće u rasponu od 0 do 8.99. Vrednost IC
value veća od 6 u tom slučaju dati časopis kategoriše u gornjoj trećini
najboljih ne indeksiranih časopisa, što se može prihvatiti kao analigni
kriterijum nacionalnoj kategoriji časopisa M 24.

