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TO THE AUTHORS AND READERS  •  К АВТОРАМ И ЧИТАТЕЛЯМ

Dear colleagues!

We’d like to inform you that the electronic edition «Nanotechnologies in Construction: 
A Scientific Internet-Journal» is included in the List of Publications of the Ministry of Science and 
Higher Education of Poland, in which the main research results of doctoral students and applicants 
have to be published.

It should be noted that articles from the journal (article metadata) are openly accessible in 
international citation systems (databases), which allows scientists and specialists all over the 
world to freely familiarize themselves with the journal materials and use them in their activities, 
including quoting them  in their articles.

Sincerely, 
the editors of the electronic edition 
«Nanotechnologies in Construction: A Scientific Internet-Journal»
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Załącznik do komunikatu Ministra Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego                                
z dnia  31 lipca 2019 r. 

WYKAZ 

czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych  
wraz z przypisaną liczbą punktów 

Lp. Tytuł, numer ISSN/numer eISSN 
Liczba  

punktów 
Przypisane dyscypliny naukowe 

1 
2D Materials 2053-1583  
(2D Materials  2053-1583) 

140 

architektura i urbanistyka; 
automatyka, elektronika i elektrotechnika; 
inżynieria biomedyczna; inżynieria lądowa 
i transport; inżynieria materiałowa; 
inżynieria mechaniczna; nauki 
farmaceutyczne; nauki chemiczne; nauki 
fizyczne; 

2 
3 Biotech 2190-572X 2190-5738 
(3 Biotech 2190-572X 2190-5738) 

70 

architektura i urbanistyka; 
inżynieria biomedyczna; 
inżynieria chemiczna; 
inżynieria środowiska, górnictwo i  
energetyka; nauki 
farmaceutyczne; nauki o 
zdrowiu; rolnictwo i 
ogrodnictwo; 
zootechnika i rybactwo; 
nauki biologiczne; 

3 3C Empresa 2254-3376  20 
architektura i urbanistyka; 
nauki o zarządzaniu i jakości; 

4 3c Tecnologia 2254-4143  20 

inżynieria biomedyczna; 
inżynieria lądowa i transport; 
inżynieria mechaniczna; 
inżynieria środowiska, górnictwo i 
energetyka; 

5 3C Tic 2254-6529  20 
architektura i urbanistyka; 
inżynieria biomedyczna; 

6 

3D Printing and Additive Manufacturing 2329-7662  
2329-7670 
(3D Printing and Additive Manufacturing 23297662 
2329-7670) 

100 

architektura i urbanistyka; 
automatyka, elektronika i elektrotechnika; 
inżynieria biomedyczna; inżynieria 
chemiczna; inżynieria materiałowa; 
inżynieria mechaniczna; nauki chemiczne; 

...
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14756 
Nanosystems-Physics Chemistry Mathematics  
2220-8054 2305-7971 

20 

automatyka, elektronika i elektrotechnika; 
inżynieria biomedyczna; inżynieria 
chemiczna; inżynieria materiałowa; 
inżynieria mechaniczna; nauki 
farmaceutyczne; nauki chemiczne; nauki 
fizyczne; 

14757 
Nanotechnologies in Construction-A Scientific  
Internet-Journal 2075-8545  

20 

automatyka, elektronika i elektrotechnika; 
inżynieria chemiczna; inżynieria 
materiałowa; inżynieria mechaniczna; 
nauki farmaceutyczne; 

14758 
Nanotechnologies in Russia 1995-0780 1995-0799 
(Nanotechnologies in Russia 1995-0780 1995-0799) 

40 

automatyka, elektronika i elektrotechnika; 
inżynieria biomedyczna; inżynieria lądowa 
i transport; inżynieria materiałowa; 
inżynieria mechaniczna; nauki 
farmaceutyczne; nauki chemiczne; nauki 
fizyczne; 

14759 
NANOTECHNOLOGY 0957-4484 1361-6528 
(Nanotechnology 0957-4484 1361-6528) 

100 

automatyka, elektronika i elektrotechnika; 
inżynieria biomedyczna; inżynieria 
chemiczna; inżynieria lądowa i transport; 
inżynieria materiałowa; inżynieria 
mechaniczna; nauki farmaceutyczne; 
rolnictwo i ogrodnictwo; nauki chemiczne; 
nauki fizyczne; 

14760 
Nanotechnology Reviews 2191-9089 2191-9097 
(Nanotechnology Reviews 2191-9089 2191-9097) 

70 

automatyka, elektronika i elektrotechnika; 
inżynieria biomedyczna; inżynieria 
chemiczna; inżynieria lądowa i transport; 
inżynieria materiałowa; inżynieria 
mechaniczna; nauki farmaceutyczne; 
nauki medyczne; nauki o zdrowiu; 
rolnictwo i ogrodnictwo; nauki 
biologiczne; nauki chemiczne; 


