
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY / AKTUALIZACYJNY 
CZASOPISMA

Celem ankiety jest pozyskanie niezbędnych danych do optymalnej konfiguracji strony 
czasopisma na Platformie PRESSto. 

Jeżeli czasopismo jest dwujęzyczne, proszę podać odpowiedzi w języku polskim, 
angielskim i języku czasopisma. 
Jeżeli czasopismo jest wydawane wyłącznie w języku angielskim, proszę podać odpowiedzi 
tylko w języku angielskim.

1. Tytuł czasopisma *

2. ISSN print*

3. ISSN online *

Imię i Nazwisko



4. Domyślny język strony czasopisma *

j. angielski

Adres do kontaktu widoczny na stronie czasopisma *
Proszę podać adres redakcji czasopisma: nazwa jednostki, ulica, numer, kod, 
miejscowość  

5.

Nazwa wydawcy * 
Proszę podać pełną nazwy wydawcy/wydawców oraz adres strony/stron www 
instytucji publikującej czasopismo

6.

Osoba do kontaktu z autorami * 
Proszę podać jedną osobę z redakcji do kontaktu według schematu: imię, nazwisko, 
afiliacja, telefon, e-mail instytucjonalny 

7.

Osoba do kontaktu z Redakcją PRESSto  * 
Proszę podać osobę z redakcji do kontaktu według schematu: imię, nazwisko, 
afiliacja, telefon kontaktowy, e-mail instytucjonalny

8.

j. polski



Zespół redakcyjny *
Proszę wymienić wszystkich członków zespołu redakcyjnego wraz z pełnioną funkcją 
według wzoru: Redaktor naczelny, prof. dr hab. Jerzy Nowak, Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa, Polska, jano@amu.edu.pl
W miarę możliwości prosimy o podanie linków do osobistego profilu w Bazie 
Wiedzy, własnej strony o profilu naukowym oraz numeru ORCID

Rada naukowa lub inne zespoły konsultacyjne *
Proszę podać nazwy polskie oraz ich angielskie odpowiedniki i wymienić wszystkich 
członków według wzoru: 
Prof. dr hab. Jerzy Nowak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział 
Neofilologii, Polska, jano@amu.edu.pl

W miarę możliwości prosimy o podanie linków do osobistego profilu w Bazie 
Wiedzy, własnej strony o profilu naukowym oraz numeru ORCID  

10.

Skrócony opis czasopisma *
(Proszę podać informacje o czasopiśmie – maksymalnie do 1000 znaków)  

11.

9.



Skrócony opis czasopisma w języku angielskim *
Proszę podać informacje o czasopiśmie – maksymalnie do 1000 znaków 

12.

Cel i zakres tematyczny czasopisma *
Proszę podać następujące elementy opisu: zasięg tematyczny oraz terytorialny, 
podejmowane problemy badawcze, główny cel czasopisma  

13.

Cel i zakres tematyczny czasopisma w języku angielskim * 
Proszę podać następujące elementy opisu: zasięg tematyczny oraz terytorialny, 
podejmowane problemy badawcze, główny cel czasopisma 

14.

 Historia czasopisma * 
Proszę podać krótki rys historyczny czasopisma 

15.



Historia czasopisma w języku angielskim  * 
Proszę podać krótki rys historyczny czasopisma

16.

Zasady etyki * 
Proszę podać opis stosowanych przez czasopismo zasad etyki publikacyjnej, 
zwłaszcza zakres odpowiedzialności redaktorów, autorów i recenzentów czasopisma 
oraz wdrożone procedury w przypadku wykrycia  naruszeń etycznych w zgłaszanych 
tekstach.

Informacje dotyczące wzorcowych wytycznych, m.in. rekomendowanych przez 
Committee on Publication Ethics (COPE) lub ministerialnych, znajdują się w zakładce 
"Dla Redakcji": http://pressto.amu.edu.pl

17.

Zasady etyki w języku angielskim * 
Proszę podać opis stosowanych przez czasopismo zasad etyki publikacyjnej, 
zwłaszcza zakres odpowiedzialności redaktorów, autorów i recenzentów czasopisma 
oraz wdrożone procedury w przypadku wykrycia  naruszeń etycznych w zgłaszanych 
tekstach.

Informacje dotyczące wzorcowych wytycznych, m.in. rekomendowanych przez 
Committee on Publication Ethics (COPE) lub ministerialnych, znajdują się w zakładce 
"Dla Redakcji": http://pressto.amu.edu.pl

18.



Prawa autorskie *
Proszę podać informacje o stosowanych w czasopiśmie zasadach w zakresie 
praw autorskich oraz załączyć wzór obowiązującej umowy autorskiej

19.

Prawa autorskie w języku angielskim *
Proszę podać informacje o stosowanych w czasopiśmie zasadach w zakresie 
praw autorskich oraz załączyć wzór obowiązującej umowy autorskiej

20.

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

Wybierz odpowiednią licencję Creative Commons * 
https://creativecommons.pl/poznaj-licencje-creative-commons/

21.



Działy czasopisma * 
Proszę podać nazwy działów czasopisma w języku polskim i angielskim, do których 
przyjmowane będą zgłoszenia artykułów (np. wstęp, artykuły, studia i rozprawy, 
recenzje, sprawozdania). Proszę także podać informacje, czy materiały w nich 
publikowane podlegają recenzji, czy są wymagane abstrakty oraz podać rodzaj 
publikacji, np. Artykuły, Articles, recenzowane, wymagane abstrakty, artykuły 
naukowe.

22.

Indeksacja *
Proszę podać nazwy baz, w których czasopismo jest indeksowane oraz baz, z 
którymi Redakcja bezpośrednio podpisała umowę i załączyć skany tych umów.

23.

Wskaźniki oceny czasopisma *
Proszę podać liczbę punktów przyznanych przez MEiN w ostatnim 
opublikowanym wykazie czasopism naukowych oraz inne wskaźniki (np. IF, JIF, 
Cite Score, SJR, SNIP), jeśli dotyczy.

24.

Obecność w wyszukiwarkach internetowych *
Proszę podać krótki, jednozdaniowy opis czasopisma w języku polskim i angielskim 
(do 150 znaków) oraz max. 10 słów kluczowych oddzielonych średnikami w języku 
polskim i angielskim. 

25.



Opis procesu recenzji * 
Proszę podać opis procedury recenzyjnej oraz załączyć formularz recenzji. Zalecane 
jest uwzględnienie wytycznych ministerialnych. Informacje o wytycznych znajdują 
się w zakładce "Dla Redakcji": https://pressto.amu.edu.pl/

26.

Lista recenzentów *
Proszę podać dane recenzentów według wzoru:
Prof. dr hab. Jerzy Nowak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział 
Prawa, Polska, jano@amu.edu.pl

W miarę możliwości prosimy o podanie linków do osobistego profilu w Bazie 
Wiedzy, własnej strony o profilu naukowym oraz numeru ORCID

28.

Informacje dla autorów *
Proszę podać wymogi techniczne oraz edytorskie dla autorów 

29.

Opis procesu recenzji w języku angielskim * 

Proszę podać opis procedury recenzyjnej oraz załączyć formularz recenzji. Zalecane 
jest uwzględnienie wytycznych ministerialnych. Informacje o wytycznych znajdują 
się w zakładce "Dla Redakcji": https://pressto.amu.edu.pl/

27.



Informacje dla autorów w języku angielskim *
Proszę podać wymogi techniczne oraz edytorskie dla autorów

30.

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

31.

Główne wytyczne dla autorów w języku angielskim * 
Proszę podać w punktach główne wymogi formalne dla autorów, bez spełnienia 
których tekst nie zostanie przyjęty do dalszej oceny

32.

33. Adres obecnej strony WWW czasopisma (jeżeli czasopismo posiada)



Tekst nie został wcześniej opublikowany i nie został złożony do druku w innym 
wydawnictwie

Autor publikacji przyjętej do druku udziela Wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji 
na wykorzystanie Utworu zgodnie z "Umową” -do wglądu i akceptacji - 
http://lib.amu.edu.pl/pressto/ )

Plik został zapisany w formacie Microsoft Word (doc)

W przypisach zostały uwzględnione aktualne adresy URL przywoływanych stron 
internetowych

Twórca publikacji zapoznał się ze wszystkimi zasadami zamieszczonymi w „Wytycznych 
dla autorów” 

UAM ma prawo do przechowywania, przetwarzania zdeponowanych materiałów na inne 
formaty (niż dostarczony), reprodukcji zdeponowanych materiałów w formie 
elektronicznej w celu ich zabezpieczenia oraz nieodpłatnego udostępniania

UAM nabywa prawo do powszechnego udostępnienia opisów bibliograficznych

Przy zgłaszaniu artykułu przez platformę autor zobowiązany będzie do 
zaznaczenia następujących punktów * 
proszę zaznaczyć wymagane 

35.

Rocznik

Półrocznik

Kwartalnik

Open volume

Częstotliwość ukazywania się czasopisma *

34.

Harmonogram publikacji *
Proszę podać plan wydawniczy na najbliższy rok 

36.

inne: 

http://lib.amu.edu.pl/pressto/


Print

On-line

Pierwotna wersja czasopisma *

Numeracja czasopisma * 
Proszę podać właściwą numerację np. tom, numer

38.

Ostatni, aktualny numer czasopisma * 
Proszę podać następujące dane zeszytu, który ma zostać wprowadzony 
na platformę: tom, numer, rok, tytuł i dane redaktora tomu (jeśli dotyczy)

39.

37.

TAK

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Platformy PRESSto 
dostępnym pod adresem www.pressto.amu.edu.pl  * 

40.

Do formularza proszę załączyć:

• Wzór stosowanej umowy autorskiej *
• Indeksacja - proszę, przesłać skany podpisanych umów z bazami (jeśli dotyczy).
• Pliki graficzne - okładka czasopisma w formacie JPG lub PNG (rozdzielczość max. 300 dpi). 

Dodatkowo można przesłać logotyp czasopisma oraz baner o wymiarach 2000x1000 dpi *
• Postanowienie o wpisie do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego *

Dziękujemy za wypełnienie ankiety 
Wypełnioną i zapisaną ankietę prosimy przesłać na adres pressto@amu.edu.pl
W tytule listu proszę podać tytuł czasopisma.
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