
• 12   czasopism SIAM  jest w  górnym kwartylu (Q1) 257 czasopism z matematyki  
stosowanej.   

• 6 czasopism SIAM  jest na liście najlepszych 25 czasopism  
• „SIAM Review” jest  matematycznym czasopismem numer  1  przez ostatnie 8 lat 
• czasopisma są recenzowane  i  większość posiada Impact Factor 

SIAM Journals - serwis czasopism elektronicznych, ebooków oraz materiałów konferencyjnych prowadzony 
przez: Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM) z zakresu matematyki i nauk obliczeniowych. 
Zasięg udostępnionych pełnych tekstów: od 1997 roku. 
  
Society for Industrial and Applied Mathematics jest międzynarodową organizacją typu non-profit, z siedzibą 
w Filadelfii (USA),  skupiającą ponad 13,000 członków oraz blisko 500 jednostek akademickich i badawczo-
rozwojowych, organizacji rządowych. 
 
SIAM wspiera rozwój matematyki stosowanej i metodologii komputerowych. Związek obu dziedzin jest 
podstawowy w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów, dlatego poprzez publikacje SIAM buduje relacje 
pomiędzy matematyką a światem techniki.   

http://www.siam.org/journals
http://www.siam.org/journals
http://www.siam.org/journals
http://www.siam.org/journals/
http://www.siam.org/journals/
http://www.siam.org/journals/
http://www.siam.org/journals/
http://www.siam.org/journals/
http://www.siam.org/journals/
http://www.siam.org/journals/


Eksploruj obszary badawcze 



SIAM publikuje 18 tytułów czasopism, m.in.: 
https://www.siam.org/Publications/Journals/ 

 
SIAM Journal on Applied Algebra and Geometry (SIAGA) Geometria algebraiczna, 
kombinatoryka algebraiczna i topologiczna, topologia algebraiczna - teoria liczb, geometria 
różniczkowa, metody numeryczne, metody geometryczne i topologiczne. 
  
SIAM JOURNAL on Mathematics of Data Science(SIMODS) Metody matematyczne, 
statystyczne i obliczeniowe w kontekście nauk danych i informacji 
  
SIAM Journal on Applied Mathematics (SIAP)  IF 1,461, ukazuje się co 2 miesiące od 1953 
roku, redaktor naczelny: Micheal Miksis (Northwestern University). Zawiera artykuły i badania 
poświęcone zastosowaniom matematyki w innych dziedzinach nauki: fizyce, inżynierii, 
ekonomii, finansach i naukach przyrodniczych; 
  
Theory of Probability and Its Applications (TVP); tłumaczenie rosyjskiego tytułu Teoriya 
Veroyatnostei i ee Primeneniya, Zawierającego prace na temat teorii, zastosowań rachunku 
prawdopobieństwa, statystyki; 
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 SIAM Journal on Financial Mathematics (SIFIN), ukazuje się nieregularnie od 2010 roku, .; 
redaktor naczelny: Rene Carmona (Princeton University), Ronnie Sircar (Princeton University). 
Tytuł poświęcony: matematyce finansowej - rozwój matematyczny w nowoczesnym 
finansach, oraz nowe rozwiązania w matematyce finansowej. 
  
SIAM Journal on Numerical Analysis (SINUM)  IF 1,632,  ukazuje się co 2 miesiące od 1964 
roku, redaktor naczelny: Pavel Bochev (Sanda National Laboratories).   Zawiera prace 
badawcze dotyczące rozwoju i analizy metod numerycznych (algorytmów, precyzyjności, 
stabilności oraz całości). Opracowanie i analiza metod numerycznych - zbieżność algorytmów, 
ich dokładność, stabilność i złożoność obliczeniowa 
  
SIAM Journal on Computing (SICOMP), IF 1,883, ukazuje się co 2 miesiące od 1972 roku. 
redaktor  naczelny: Madhu Sudan (Massachusetts Institute of Technology). Tematyka: 
matematyczne i formalne aspekty informatyki oraz programowania nienumerycznego. 
Matematyczne aspekty informatyki - analiza, algorytmy, diagnozy różnicowe. 
 
SIAM Review (SIREV), IF 8,235; wydawany kwartalnie od 1959 roku. Redaktor naczelny: 
Robert B.Schnabel (Indiana University). Tytuł składa się z pięciu części: Opinie I Recenzje 
(Survey and Review), Problemy I Techniki (Problems and Techniques), Edukacja (Education), 
SIGEST, Omówienia Książek (Book Reviews). 
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SIAM Journal on Control and Optimization (SICON), IF 1,770, ukazuje się co 2 miesiące od 
1962 roku. ; redaktor naczelny: John Bailleul (Boston University). Prace na temat 
matematyki, zastosowań teorii kontroli oraz teorii optymalizacji związanej dynamiką 
systemów stochastycznych lub deterministycznych. Matematyczne podstawy sterowania i 
optymalizacji - finanse matematyczne, teoria sterowania. 
  
SIAM Journal on Mathematical Analysis (SIMA), IF 1,412, ukazuje się co 2 miesiące od 1970 
roku; redaktor naczelny: Robert L.Pego (Cornegie Mellon University). Tytuł poświęcony 
analizie matematycznej. Badania w celu rozwiązywania problemów z nauk przyrodniczych - 
równań różniczkowych cząstkowych, analizy funkcjonalnej, mechaniki płynów, 
biomatematyki, mechaniki kwantowej 
 
SIAM Journal on Scientific Computing (SISC), IF 1,891, ukazuje się co 2 miesiące od 1980 
roku. Redaktor naczelny: Ulrich Ruede University of Nuernberg). Prace poświęcone 
metodom numerycznym. Naukowe problemy inżynierskie - algorytmy, metody obliczeniowe, 
oprogramowanie i obliczenia o wysokiej wydajności. 
 
SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications (SIMAX), IF 1,707, ukazuje się jako 
kwartalnik od 1980 roku. Redaktor  naczelny: Diane P.O’Leary (University of Maryland). Prace 
na temat analizy matrycowej i jej zastosowania oraz liniowej algebrze numerycznej. 
Zastosowania numerycznej algebry liniowej obejmują przetwarzanie sygnałów, statystykę, 
systemy i teorię sterowania, biologię matematyczną 
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SIAM Journal on Discrete Mathematics (SIDMA), IF 0,799; ukazuje sie jako kwartalnik od 
1988 roku. Redaktor naczelny: Prasad Tetali (Georgia Institute of Technology). Artykuły 
poświęcone 'czystej' (teoretycznej) matematyce a także jej zastosowaniom, w tym teorii 
grafów, kodowaniu i teorii komunikacji. W tym matematyka dyskretna, algorytmy, teoria 
kodowania, optymalizacja kombinatoryczna 
  
SIAM Journal on Optimization (SIOPT), IF 2,108, ukazuje się jako kwartalnik od 1991 roku. 
Redaktor naczelny: Nicholas I.M.Goud (Rutherford Appleton Laboratory). Tytuł poświęcony 
teorii i praktyce optymalizacji, programowaniu liniowemu i nieliniowemu, modelom 
stochastycznym itp. algorytmy, oprogramowanie, praktyka obliczeniowa, aplikacje i 
powiązania między tymi tematami 
  
SIAM Journal on Applied Dynamical Systems (SIADS), IF 1,903; ukazuje się nieregularnie. 
Redaktor  naczelny: Tasso J.Kaper (Boston University). Tematyka: analiza matematyczna, 
modelowanie systemów dynamicznych oraz zastosowanie w fizyce, inżynierii oraz naukach 
społecznych i przyrodnicznych. 
  
Multiscale Modeling & Simulation: A SIAM Interdisciplinary Journal (MMS), IF 2,473, 
ukazuje się co kwartał od 2003 roku. Redaktor naczelny: Russel E.Caflisch (University of 
California LA). Tematyka: zjawisko multiskali, modelowanie podstawowe.  
Podstawowe modelowanie i zasady obliczeniowe leżące u podstaw różnych metod 
wieloskalowych - klimat, pogoda, materiały. 
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SIAM Journal on Imaging Sciences (SIIMS), ukazuje się nieregularnie, wyłącznie w formie on-
line. Redaktor  naczelny: Guillermo Sapiro (Univerity of Minnesota). Tematyka prac 
publikowanych: matematyka i jej zastosowanie. 
Metody, modele i algorytmy nauk obrazowych - tworzenie, przetwarzanie i analiza obrazu, 
grafika komputerowa, analiza wzorów, inteligencja maszynowa, obrazowanie biomedyczne, 
obrazowanie sejsmiczne. 
  
SIAM/ASA Journal on Uncertainty Quantification (JUQ), red. nacz. James Berger, Donald 
Estep. Tytuł w wolnym dostępie przez cały 2014.  Postępy matematyczne, statystyczne, 
algorytmiczne i aplikacyjne w kwantyfikacji analizy czułości niepewności, kalibracji modelu, 
asymilacji danych, weryfikacji kodu 
  
  
 

Dodatkowo w ofercie SIAM: 
 

SIAM LOCUS- Online Journal Archive -  archiwum 17 tytułów  w dostępie wieczystym,  
achiwum numerów SIAM Journal włączając ok. 21,000 artykułów z  lat 1953 – 1996    

  
https://epubs.siam.org/page/locus 

  
SIAM e-Books Collection – kolekcja ok. 485 e-booków w dostępie wieczystym  

 
    https://epubs.siam.org/action/showPublications?pubType=book 
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Więcej informacji na temat roli matematyki stosowanej i nauk obliczeniowych w przemyśle    [od wydawcy SIAM „Kariera w 

matematyce stosowanej”] 

• Analizy biznesowe - takie jak analiza obrazu, eksploracja danych, badania operacyjne 

• Finanse matematyczne - takie jak handel algorytmiczny, ocena ryzyka aktuarialnego 

• Biologia systemów - taka jak dynamika molekularna, modele dla całego pacjenta 

• Odkrywanie i wydobywanie ropy - w tym modelowanie basenu, maksymalizujące wydajność 

• Aplikacje produkcyjne - obejmują wirtualne prototypowanie, dynamikę molekularną, wielodyscyplinarną optymalizację projektu, 

wspomagane komputerowo projektowanie i rysowanie (CAD), robotykę, zarządzanie łańcuchem dostaw (przemysł biotechnologiczny, 

przemysł motoryzacyjny) 

• Komunikacja i transport - w tym logistyka, przetwarzanie w chmurze 

• Modelowanie złożonych systemów - takich jak zmiany klimatu, mechanika płynów, zarządzanie ruchem miejskim, bezpieczeństwo 

publiczne, woda, energia i systemy opieki zdrowotnej. 

• Systemy komputerowe, oprogramowanie, technologie informacyjne, badania i rozwój w IT 



  

 

 

 

 

 

Zapraszamy do bezpłatnych dostępów testowych do bazy SIAM. 

  

 
Krzysztof Rudziński 

Specjalista ds. Zasobów Online 
tel. kom: +48 788 263 900 

email: krzysztof.rudzinski@abe.pl 
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