
FORMULARZ IMPLEMENTACJI CZASOPISMA

na Platformę Czasfpism KUL CCzasKUL  

Szanowni Państwo!

 

            Cieszymy się, że planują Państwo przystąpić do Platormy Czasopism KUL (CzasKUL) i wdrożyć
usługę  elektronicznego  zarządzania  czasopismem  w  oparciu  o  międzynarodowe  oprogramowanie
Open Journal Systems. 

Zgodę na implementację periodyku na Platormę CzasKUL podejmuje JM Rektor Katolickiego
Uniwersytetu  Lubelskiego  Jana  Pawła  II,  posiłkując  się  rekomendacją  Działu  Repozytorium
i Pozycjonowania  Wydawnictw.  W  związku  z  koniecznością  przygotowania  opinii  zwracamy  się
z prośbą o wypełnienie  ankiety aplikacyjnej zawierającej najbardziej aktualne informacje dotyczące
Państwa periodyku. 

Jeżeli  życzą  sobie  Państwo,  aby  informacje  funkcjonowały  w  kilku  wersjach  językowych,  prosimy
zamieszczać  je  poniżej  w tych samych polach.  Jednocześnie  informujemy,  że  angielska wersja  jest
obowiązkowa dla wszystkich tytułów posadowionych na Platormie.

            Wraz z wypełnioną ankietą prosimy o przesłanie na adres  repozytorium@kul.pl także: pliku
grafcznego  z  okładką  aktualnego  numeru  czasopisma  (PNGo  lub  JPGo)  oraz  formularzy  recenzji,
oświadczeń i umów.

Redakcja  czasopisma,  które  nie  jest  własnością  KUL,  powinna  dodatkowo  przygotować
Wnifsek do JM Rektora KUL o wyrażenie zgody na dołączenie do Platormy. 

            Zanim rozpoczną Państwo uzupełnianie formularza, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem
funkcjonowania Platormy CzasKUL.

                                                                                               Z nadzieją na dobrą współpracę,

                                                                      Zespół Działu Repozytorium i Pozycjonowania Wydawnictw
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FORMULARZ IMPLEMENTACJI CZASOPISMA

na Platformę Czasfpism KUL CCzasKUL  

Tytuł czasfpisma

ISSN 

e - ISSN 

Kfntakt df oredakcji czasfpisma 

Adores oredakcji

Siedziba oredakcji

Numeor teleffnu 

Adores e-mail 
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FORMULARZ IMPLEMENTACJI CZASOPISMA

na Platformę Czasfpism KUL CCzasKUL  

Imię i nazwiskf 
człfnka oredakcji df 
kfntaktu

 

 Zespół oredakcyjny:

a Redakcja czasfpisma Cskład głównej oredakcji peorifdyku ;
b Inne zespfły, np. Rada Naukfwa.

a Redakcja czasfpisma 

CZŁONKOWIE REDAKCJI CZASOPISMA

Funkcja Imię i nazwiskf Afiliacja Adores e-mail Nor ORCID
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FORMULARZ IMPLEMENTACJI CZASOPISMA

na Platformę Czasfpism KUL CCzasKUL  

b) Inne zespfły Cjeśli występują 

INNE ZESPOŁY

Nazwa zespfłu Imię i nazwiskf
Afiliacja –i jeśli jest

nieznana, porfszę pfdać
koraj

Nor ORCID
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FORMULARZ IMPLEMENTACJI CZASOPISMA

na Platformę Czasfpism KUL CCzasKUL  

Korótki fpis czasfpisma na główną storfnę platformy

Cel i zakores tematyczny czasfpisma

5



FORMULARZ IMPLEMENTACJI CZASOPISMA

na Platformę Czasfpism KUL CCzasKUL  

Wytyczne  dla  autforów  Czasady  porzygftfwania  tekstu,  ewentualne  fświadczenia  w  pdf  porfszę
dfłączyć df zgłfszenia 

Porfces orecenzji Cfpis foraz ewentualny fformulaorz orecenzji w pdf i weorsji edytfwalnej porfszę dfłączyć
df zgłfszenia 
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FORMULARZ IMPLEMENTACJI CZASOPISMA

na Platformę Czasfpism KUL CCzasKUL  

Etyka publikacji Cw fpaorciu f wytyczne COPE dla wydawców czasfpism 

Porawa  autforskie  Cfpis  foraz  ewentualna  umfwa  w pdf  i  weorsji  edytfwalnej  porfszę  dfłączyć  df
zgłfszenia 

Dfmyślny język czasfpisma Cjaka weorsja językfwa czasfpisma ma być wyświetlfna pf wejściu na
nią ze storfny głównej platformy 
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FORMULARZ IMPLEMENTACJI CZASOPISMA

na Platformę Czasfpism KUL CCzasKUL  

Język publikacji tekstów

Nazwy  stałych  działów  czasfpisma  woraz  z  infformacją,  czy  zamieszczfne  tam  publikacje
są orecenzfwane

Recenzenci 

 

RECENZENCI

Imię i nazwiskf Afiliacja Koraj Nor ORCID
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FORMULARZ IMPLEMENTACJI CZASOPISMA

na Platformę Czasfpism KUL CCzasKUL  

RECENZENCI

Imię i nazwiskf Afiliacja Koraj Nor ORCID

Wskaźniki czasfpisma CIF, MNiSW, IC, GS, SNIP itp. 

Indeksacja czasfpisma w bazach, katalfgach, wyszukiwaorkach

9



FORMULARZ IMPLEMENTACJI CZASOPISMA

na Platformę Czasfpism KUL CCzasKUL  

W porzypadku porfblemów lub wątpliwfści związanych z wypełnieniem fformulaorza porfsimy f kfntakt
z Działem Repfzytforium i Pfzycjfnfwania Wydawnictw:

e-mail: repozytorium@kul.pl

tel.: 81 445 31 89
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FORMULARZ IMPLEMENTACJI CZASOPISMA

na Platformę Czasfpism KUL CCzasKUL  

Infformacje niezbędne df pfdjęcia decyzji f porzyjęciu czasfpisma 

na Platformę Czasfpism KUL CCzasKUL 

1. Wydział

Proszę wybrać wydział, przy którym afliowane jest czasopismo.

2. Rfdzaj własnfści czasfpisma Cwydawca, współwydawca  

Proszę wybrać rodzaj własności czasopisma.

W przypadku wyboru odpowiedzi “Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – 
WSPÓŁWYDAWCA” - proszę poniżej wpisać współwydawcę czasopisma.

3. Numeor umfwy wydawniczej fkoreślającej własnfść

Proszę podać numer umowy (z bazy S4A lub rejestru DOP) pomiędzy współwydawcami, która 
określa współwłasność czasopisma.
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FORMULARZ IMPLEMENTACJI CZASOPISMA

na Platformę Czasfpism KUL CCzasKUL  

4. Adores storfny inteornetfwej oredakcji czasfpisma/Wydawcy

      Proszę wpisać adres strony internetowej redakcji czasopisma lub Wydawcy.

5. Rfk załfżenia czasfpisma

Proszę wpisać rok założenia czasopisma.

6. Wpis df Rejestoru Dzienników i Czasfpism 

Czy czasopismo zostało wpisane do Rejestru Dzienników i Czasopism we właściwym Sądzie 
Okręgowym?

  TAK  

  NIE

W przypadku odpowiedzi “TAK” proszę w polu obok odpowiedzi wpisać numer z rejestru 
sądowego. 

7. Rfdzaj stfsfwanej umfwy wydawniczej.

Proszę wybrać rodzaj umowy wydawniczej zawieranej z autorami tekstów.

8. Deklaoracja ftwaortfści

Czy artykuły publikowane w czasopiśmie udostępniane są w Otwartym Dostępie na wybranej 
licencji CC?

   TAK

   NIE
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FORMULARZ IMPLEMENTACJI CZASOPISMA

na Platformę Czasfpism KUL CCzasKUL  

W przypadku odpowiedzi „TAK” – proszę wskazać stosowany rodzaj licencji CC.

 

Czy redakcja stosuje okres embargo na dostęp do treści?

  TAK

  NIE

W przypadku odpowiedzi „TAK” proszę w polu poniżej określić okres obowiązywania embargo.

Czy redakcja zgłosiła politykę otwartości do bazy SherpaROMEO?

  TAK

  NIE

9. Deklaorfwana częstftliwfść czasfpisma

Proszę wybrać deklarowaną częstotliwość czasopisma.

W przypadku odpowiedzi „INNE” – proszę w polu poniżej wpisać, z jaką częstotliwością ukazuje się 
czasopismo.
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FORMULARZ IMPLEMENTACJI CZASOPISMA

na Platformę Czasfpism KUL CCzasKUL  

10. Regulaornfść wydawania

Czy w bieżącym roku wydano zadeklarowaną liczbę numerów?

  TAK

  NIE

W  przypadku  odpowiedzi  „NIE”  proszę  w  polu  poniżej  podać  powód  nieregularności  
w ukazywaniu się czasopisma.

Czy w poszczególnych numerach publikowana jest podobna liczba artykułów?

  TAK

  NIE

W przypadku odpowiedzi  „NIE” proszę w polu poniżej  podać powód  różnej liczby artykułów w
numerach.

11. Opóźnienia wydawnicze

Czy czasopismo ma opóźnienia wydawnicze?

  TAK

  NIE

W przypadku odpowiedzi „TAK” proszę w polu poniżej wyjaśnić powód opóźnień wydawniczych.
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FORMULARZ IMPLEMENTACJI CZASOPISMA

na Platformę Czasfpism KUL CCzasKUL  

Ostatni numer wydany w ubiegłym roku.

Proszę wpisać, który numer został wydany jako ostatni w ubiegłym roku. 

 

12. Recenzfwanie

Czy czasopismo jest recenzowane? 

  NIE

   TAK 

13. Typ orecenzji 

Proszę określić, jaki typ recenzji jest stosowany przez redakcję.

  Jednostronnie anonimowa - blind review process

  Obustronnie anonimowa - double blind review process 

  Otwarta

 

14. Identyfikatfor ORCID

Czy redakcja wymaga od recenzentów posiadania i stosowania nr. ORCID?

  TAK

  NIE

15. Recenzenci

Czy nazwiska recenzentów współpracujących są ujawniane na stronie www czasopisma? 

  TAK

  NIE
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FORMULARZ IMPLEMENTACJI CZASOPISMA

na Platformę Czasfpism KUL CCzasKUL  

16. Abstorakty

Czy abstrakty artykułów przygotowywane są w języku angielskim  (także w postaci dołączonego  
pdf-u)?

  TAK

  NIE

 

17. Tytuły aortykułów

Czy tytuły artykułów przygotowywane są w języku angielskim?

  TAK

  NIE

 

18. Słfwa kluczfwe 

Czy słowa kluczowe przygotowywane są w języku angielskim?

  TAK

  NIE

19. Biblifgorafia

Czy bibliografa jest wydzielona jako osobna część artykułu? 

  TAK

  NIE

 

Czy bibliografa załącznikowa jest zapisana w alfabecie łacińskim z wykorzystaniem transliteracji? 

  TAK

  NIE
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FORMULARZ IMPLEMENTACJI CZASOPISMA

na Platformę Czasfpism KUL CCzasKUL  

 

20. Styl biblifgoraficzny

Czy stosowany jest międzynarodowy styl bibliografczny?

  TAK

  NIE

 

W przypadku odpowiedzi „TAK” proszę wybrać stosowany przez redakcję styl bibliografczny. 

W przypadku wyboru odpowiedzi „INNY” prosimy dookreślić, jaki?

21. Kfdeks pfstępfwania etycznegf

Czy w redakcji został wdrożony został kodeks postępowania etycznego? 

  TAK

  NIE

22. Porfceduory COPE 

Czy są stosowane procedury COPE?

  TAK

  NIE
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FORMULARZ IMPLEMENTACJI CZASOPISMA

na Platformę Czasfpism KUL CCzasKUL  

23. Człfnkfwstwf w COPE

Czy redakcja czasopisma jest członkiem COPE? 

  TAK

  NIE

 

24. Międzynaorfdfwfść autforów 

Czy autorzy publikujący w czasopiśmie są afliowani poza granicami Polski?

  TAK

  NIE

W przypadku odpowiedzi „TAK” proszę w polu poniżej procentowo określić ilość autorów 
afliowanych poza granicami kraju oraz afliowanych w kraju (dane za rok bieżący i 2 lata wstecz).

25. Międzynaorfdfwfść oredaktforów 

Czy redaktorzy, członkowie Rady Naukowej czasopisma są afliowani poza granicami Polski?

  TAK

  NIE

W przypadku odpowiedzi „TAK” proszę w polu poniżej procentowo określić ilość redaktorów 
i członków Rady Naukowej afliowanych poza granicami kraju oraz afliowanych w kraju. 
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na Platformę Czasfpism KUL CCzasKUL  

26. Identyfikatfor ORCID

Czy redakcja czasopisma wymaga od autorów i redaktorów posiadania nr. ORCID? 

  TAK

  NIE

27. Cytfwania aortykułów w bazie Scfpus 

Czy artykuły publikowane w czasopiśmie są indeksowane w bazie Scopus?

  TAK

  NIE

W przypadku odpowiedzi „TAK” proszę w polu poniżej określić ilość cytowań w bazie.

28. Cytfwalnfść Rady Redakcyjnej/Rady Naukfwej 

Czy prace naukowe członków Rady Redakcyjnej/Rady Naukowej czasopisma są indeksowane 
w bazie Scopus?

  TAK

  NIE

W przypadku odpowiedzi „TAK” proszę w polu poniżej określić ilość cytowań w bazie.

29. Storfna inteornetfwa

Czy czasopismu jest dedykowana osobna strona www?

  TAK

  NIE
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na Platformę Czasfpism KUL CCzasKUL  

W przypadku odpowiedzi „TAK” proszę w polu poniżej podać adres www.

Cz

Czy dedykowana strona www ma swoją domenę?

  TAK

  NIE

Czy na stronie internetowej  zawarte są ogólne informacje o czasopiśmie? 

  TAK

  NIE

Czy strona internetowa jest aktualizowana na bieżąco (w tym kontakty do redakcji)? 

  TAK

  NIE

Czy artykuły publikowane w czasopiśmie dostępne są online? 

  TAK

  NIE

Czy czasopismo posiada stronę w języku angielskim? 

  TAK

  NIE

Czy  na  stronie  czasopisma  umieszczone  są  informacje  o  redaktorze  naczelnym,  redaktorach
tematycznych (afliacja, kontakt, link do strony domowej)?

  TAK

  NIE
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na Platformę Czasfpism KUL CCzasKUL  

Czy na stronie czasopisma umieszczony jest skład redakcji, Rady Naukowej?

  TAK

  NIE

Czy  na  stronie  czasopisma  umieszczone  są  wskazówki  dla  autorów  wyjaśniające  procedurę
składania prac oraz kryteria przyjęcia tekstów?

  TAK

  NIE

Czy  na  stronie  czasopisma  umieszczone  jest  oświadczenie  dotyczące  zasad  postępowania  w
przypadku zachowań nieetycznych (jasno określone procedury)?

  TAK

  NIE

Czy na stronie czasopisma umieszczone są informacje o kosztach i opłatach ponoszonych przez 
autorów tekstów lub ich braku?

  TAK

  NIE

Czy na stronie czasopisma umieszczone są informacje o dostępie do pełnych tekstów – wskazanie
licencji (np. na poziomie spisu treści)?

  TAK

  NIE
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