
Pieczęć Instytutu         Kielce, ………………………… 
 

ZGŁOSZENIE DO PLANU WYDAWNICZEGO NA ROK ....2020...... 
                                                                                               UJK Kielce 
 
 
Nazwisko i imię autora lub redaktora ...................................................................................................................... 
                                                                                        (wypełnić drukowanymi literami) 
 
Jest pracownikiem zatrudnionym na pierwszym etacie w Uniwersytecie  Jana Kochanowskiego w Kielcach TAK/NIE 
 
Adres, e-mail, telefon  
 
..................................................................................................................................................................................... 
 
Tytuł publikacji:  ........................................................................................................................................................ 
 
..................................................................................................................................................................................... 
 
Oświadczam, iż praca nie była rozpowszechniana w Internecie. 
 
Załącznik 1. Rodzaj wydawnictwa (propozycje recenzentów zatwierdzone przez Radę Instytutu)*: 
      –  publikacja naukowa (jeden recenzent) 

–  publikacja naukowa –  rozprawa habilitacyjna (jeden recenzent) 
–  zeszyt naukowy (jeden recenzent) 
–  publikacja dydaktyczna (jeden recenzent) 
–  wydawnictwo informacyjne (jeden recenzent lub bez recenzji) 
–  księgi jubileuszowe (bez recenzji) 

 
Objętość prac składanych do druku: 
prace na stopień (habilitacyjne, profesorskie) – do 20 a.a. 
skrócone wersje prac doktorskich – do 15 a.a.  
wydawnictwa ciągłe i periodyczne – do 15 a.a. 
prace pozostałe – do 15 a.a. 
 
W przypadku wykorzystania przez autora/ów w składanej do Wydawnictwa publikacji (po zatwierdzeniu przez Senat UJK 
planu) zdjęć i in. materiałów muszą być uregulowane kwestie praw autorskich.  
 
Termin złożenia:    ....................................... 
 
Proponowany nakład :      .............................               Przewidywana objętość w ark. aut ...................... 
 
Źródło sfinansowania publikacji (100% kosztów pełnego wydania  w ramach przyjętych limitów objętości) 
.................................................................................................................................................................................... 
 
Załącznik 2. Zwięzła charakterystyka książki (tematyka, krąg odbiorców). W przypadku publikacji dydaktycznych 
(skryptów) należy podać, dla jakiego przedmiotu i kierunku studiów skrypt został przygotowany, a także ilu studentów (w 
ciągu jednego roku akademickiego) może być zainteresowanych nabyciem skryptu. 
Informacje powyższe zamieszczone zostaną w planie wydawniczym przedłożonym do zatwierdzenia przez Senat 
Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego w Kielcach. 
 
 
Załącznik 3. Propozycja tekstu do zamieszczenia w opisie na stronie internetowej.  
 
Uwagi, zalecenia, priorytety (szczególnie w odniesieniu do osób niezatrudnionych na pierwszym etacie): 
                              
 
                                 

 Autor                                                                                           Dyrektor Instytutu/Kierownik Katedry                             

                                                 
* Prosimy o podanie nazwisk recenzentów – samodzielnych pracowników naukowych spoza Uniwersytetu,  odpowiednio do poszczególnych 
rodzajów publikacji. Jeśli istnieje możliwość  wskazania większej liczby recenzentów (do wyboru), prosimy o podanie ich nazwisk. Decyzja 
o przekazaniu publikacji do drugiej (niewymaganej) recenzji wiąże się z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na jej pokrycie 
przez autora. 
 W przypadku skróconych wersji prac doktorskich recenzentami wydawniczymi nie powinni być recenzenci z przewodu doktorskiego. 
Załączniki 1–3 prosimy dołączyć do druku zgłoszenia do planu wydawniczego. 


