
 

 

 

REGULAMIN REDAKCJI CZASOPISM NAUKOWYCH 

PRZYPISANYCH DO INSTYTUTÓW WFCH UKSW W WARSZAWIE 

 

 

1. Każde czasopismo naukowe redagowane na WFCh jest przypisane do jednego z instytutów 

WFCh i posiada swoją redakcję. 

2. O przypisaniu czasopisma do instytutu decyduje dziekan w porozumieniu z dyrektorem 

instytutu. 

3. Redakcja czasopisma składa się z redaktora naczelnego i 1-5 innych członków, spośród 

których redaktor naczelny powołuje przynajmniej jednego zastępcę redaktora naczelnego  

i przynajmniej jednego sekretarza redakcji. 

4. Redaktora naczelnego i członków redakcji powołuje i odwołuje właściwa Rada Dyscypliny 

Naukowej na wniosek dyrektora instytutu, do którego czasopismo jest przypisane. 

5. Do podstawowych zadań redakcji należy: 

1) redagowanie poszczególnych tomów i zeszytów czasopisma; 

2) dbanie o dobry wizerunek czasopisma i zachowanie wysokich standardów 

dotyczących jakości publikowanych prac; 

3) dbanie o regularne i terminowe wydawanie kolejnych tomów i zeszytów czasopisma; 

4) podejmowanie działań na rzecz zwiększenia punktacji czasopisma w ocenie ustalanej 

przez MNiSW; 

5) podejmowanie działań w celu uzyskania dodatkowego finansowania na rozwój i 

bieżące funkcjonowania czasopisma; 

6) dbanie o aktualizację informacji znajdujących się na stronie internetowej czasopisma; 

7) podejmowanie działań o charakterze promocyjnym i upowszechniającym czasopismo. 

6. Pracami redakcji kieruje redaktor naczelny, który wyznacza harmonogram prac i 

obowiązki poszczególnym członkom redakcji oraz na bieżąco monitoruje ich pracę. 

7. Redaktor naczelny konsultuje wszystkie ważne zmiany strukturalne i programowe, w 

szczególności te, które pociągają za sobą konsekwencje finansowe, z dziekanem WFCh i 

dyrektorem instytutu, do którego czasopismo jest przypisane. 

8. Członkowie redakcji mogą odbywać spotkania w celu omówienia bieżących spraw 

związanych z funkcjonowaniem czasopisma i pracami redakcyjnymi. Spotkania redakcji 

są prowadzone przez redaktora naczelnego i zwoływane przez niego lub na wniosek trzech 

innych członków redakcji. 



 

 

9. Redakcja rozstrzyga bieżące sprawy związane z publikacją kolejnych tomów i zeszytów 

czasopisma. W kwestiach spornych wymagających rozstrzygnięcia o podjęciu decyzji 

przesądza bezwzględna większość w jawnym głosowaniu. W przypadku jednakowej liczby 

głosów decyduje głos redaktora naczelnego. 

10. W terminach do końca czerwca i do końca grudnia redaktor naczelny informuje dziekana 

WFCh i dyrektora instytutu, do którego czasopismo jest przypisane, o bieżącej działalności 

redakcji, zaawansowaniu prac redakcyjnych, sytuacji finansowej oraz o stopniu wydania 

kolejnych tomów i zeszytów czasopisma, a także o innych istotnych sprawach dotyczących 

bieżącego funkcjonowania czasopisma. 

11. Zmiany w regulaminie mogą być dokonywane na wniosek redaktora naczelnego, trzech 

członków redakcji lub dyrektora instytutu, do którego czasopismo jest przypisane. 

12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2020 roku. 


