
ANKIETA ZGŁOSZENIA CZASOPISMA 
  

Celem ankiety jest przekazanie niezbędnych danych do optymalnej konfiguracji zasad 
funkcjonowania platformy czasopism PRESSto.  
Pytania z polem otoczonym czerwoną ramką są obowiązkowe.  
Jeżeli czasopismo jest dwujęzyczne proszę podać odpowiedzi w języku polskim i angielskim 
(lub innym). Jeżeli czasopismo jest wydawane wyłącznie w języku angielskim proszę podać 
odpowiedzi tylko w języku angielskim.

Wprowadź tytuł czasopisma

ISSN print

ISSN online

Domyślny język czasopisma

polski

angielski

Nazwa wydawcy (Proszę podać nazwy oraz adresy www organizacji publikujących czasopismo)

Adres do kontaktu (Proszę podać adres redakcji czasopisma (nazwa jednostki, ulica, numer, 
kod, miejscowość)

Osoba do kontaktu (Proszę podać jedną osobę z redakcji do kontaktu (imię, nazwisko, afiliacja, 
telefon, e-mail)



Zespół redakcyjny Proszę podać wszystkich członków zespołu redakcyjnego oraz ich funkcje 
według wzoru:  
Redactor tematyczny, Prof. dr hab. Jerzy Nowak, UAM, Wydział Prawa, Polska, jano@amu.edu.pl)

Rada naukowa lub inne zespoły konsultacyjne (Proszę podać nazwę zespołu oraz 
wymienić wszystkich jego członków według wzoru:  
Prof. dr hab. Jerzy Nowak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii, 
Polska (można również podać adresy e-mail, jeżeli Państwo posiadacie)

Skrócony opis czasopisma (Proszę podać informacje o czasopiśmie (maksymalnie 1000 
znaków). Opis będzie widoczny na stronie głównej czasopisma.

Cel i zakres tematyczny czasopisma (Zalecane elementy opisu: zasięg tematyczny oraz 
terytorialny, podejmowane problemy badawcze, główny cel czasopisma)



Historia czasopisma (Proszę podać krótki rys historyczny czasopisma)

Zasady etyki (Proszę podać opis procedury uwzględniającej zasady etyki respektowane przez 
czasopismo (pomocne informacje, wytyczne MNiSW: https://pbn.nauka.gov.pl/static/doc/
wyjasnienie_dotyczace_ghostwriting.pdf ; http://publicationethics.org/files/u2/New_Code.pdf)

Prawa autorskie (Proszę podać informacje wytycznych dotyczących prawa autorskiego)

Wybierz odpowiednią licencję Creative Commons (http://presstohelp.amu.edu.pl/media/
pliki/cc/przewodnik.pdf)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 4.0

Uznanie autorstwa 4.0

Działy czasopisma (Proszę wymienić wszystkie działy czasopisma w kolejności zgodnej ze 
spisem treści z wersji drukowanej. Proszę także podać informacje: czy materiały w nich 
publikowane podlegają recenzji; czy są wymagane abstrakty oraz podać rodzaj publikacji (np. 
Studia i rozprawy, recenzowane, wymagane abstrakty, artykuły naukowe).

http://presstohelp.amu.edu.pl/media/pliki/cc/przewodnik.pdf
http://presstohelp.amu.edu.pl/media/pliki/cc/przewodnik.pdf
http://presstohelp.amu.edu.pl/media/pliki/cc/przewodnik.pdf
http://presstohelp.amu.edu.pl/media/pliki/cc/przewodnik.pdf


Indeksacja (Proszę podać nazwy baz, w których czasopismo jest indeksowane)

Wskaźniki oceny czasopisma (Proszę podać liczbę punktów przyznanych przez MNiSW oraz 
inne wskaźniki (PWW, IF, IC, GS, SJR) jeżeli czasopismo może się nimi wykazać)

Obecność w wyszukiwarkach internetowych (Proszę podać krótki opis czasopisma 
(jednozdaniowy) oraz kilka słów kluczowych oddzielonych średnikami. Informacje te będą 
pomocne użytkownikom Internetu w odnalezieniu czasopisma)

Opis procesu recenzji (Proszę podać informacje dotyczące procesu recenzji. Zalecane jest także 
uwzględnienie wytycznych MNiSW https://pbn.nauka.gov.pl/static/doc/
wytyczne_dotyczace_procedury_recenzowania.pdf)

Lista recenzentów (Proszę podać listę recenzentów w układzie alfabetycznym według wzoru:      
Prof. dr hab. Jerzy Nowak, UAM, Polska)



Informacje dla autorów (Proszę podać wymogi techniczne oraz edytorskie dla autorów)

Główne wytyczne dla autorów (Proszę podać w punktach główne wymogi formalne dla 
autorów, bez spełnienia których tekst nie zostanie przyjęty do dalszej oceny.)

Harmonogram publikacji (częstotliwość ukazywania, informacja kiedy w ciągu roku ukazują się 
nowe numery czasopisma, która wersja czasopisma jest wersją pierwotną)

Numeracja czasopisma (Proszę podać właściwą numerację np. wolumin, numer)

Częstotliwość ukazywania się czasopisma (Proszę podać jak często w roku ukazuje się 
czasopismo np.: miesięcznik, kwartalnik, półrocznik, rocznik)

Ostatni, aktualny numer czasopisma (numer, wolumin, rok, tytuł i redaktor numeru - jeżeli 
jest), który ma zostać wprowadzony na platformę.

Osoba z redakcji do kontaktu w sprawie założenia czasopisma na platformie czasopism 
PRESSto (imię nazwisko, e-mail, telefon)

Adres obecnej strony WWW czasopisma (jeżeli czasopismo posiada)



Dziękujemy za wypełnienie ankiety 
Wypełnioną i zapisaną ankietę prosimy przesłać na adres pressto@amu.edu.pl. 

Pod ten sam adres proszę przesłać najnowszą okładkę czasopisma w pliku jpg oraz  wszelkie inne 
dokumenty w plikach doc (docx) lub pdf np.: formularz recenzji czy umowę z autorami. 

W tytule listu proszę podać tytuł czasopisma.
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