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REKTOR 

SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ 

w Warszawie  

ADOiL/AZOWA-0161/ZR-70/13 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 70 
z dnia 19 grudnia 2013 r. 

 

w sprawie Zasad rejestracji i wydawania czasopism naukowych  

w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 

 

Na podstawie § 56 ust. 1 statutu SGH zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Czasopisma naukowe Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (dalej: czasopisma 

SGH) są wydawane przez redakcje tworzone w podstawowych jednostkach 

organizacyjnych Uczelni. 

2. Celem wydawania czasopisma SGH jest komunikowanie treści naukowych, 

oryginalnych i przygotowanych zgodnie z zasadami warsztatu naukowego oraz 

tworzenie środowiska naukowego w szczególności poprzez: 

1) komunikowanie i upowszechnianie wiedzy o niepublikowanych wcześniej 

wartościowych wynikach badań naukowych w obszarach związanych  

z problematyką badawczą środowiska naukowego czasopisma; 

2) dostarczanie szerokim kręgom zainteresowanych osób wiedzy z zakresu badań 

podstawowych, empirycznych, metodycznych i zastosowań w dziedzinach 

reprezentowanych przez czasopismo; 

3) umacnianie wiedzy interdyscyplinarnej niezbędnej dla prowadzenia badań  

w dziedzinach nauk społecznych i nauk ekonomicznych, w szczególności  

w dyscyplinach ekonomii, nauk o zarządzaniu, finansach oraz nauk o polityce 

publicznej oraz unifikowanie tej wiedzy; 
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4) sprzyjanie swobodnej wymianie naukowej informacji, inicjowaniu naukowych 

debat i dyskusji uczonych i praktyków gospodarczych w dziedzinach nauk 

społecznych i ekonomicznych; 

5) pobudzanie współpracy naukowej w obszarach powiązanych z badaniami 

prowadzonymi w SGH i umacnianie międzynarodowych więzi Uczelni; 

6) identyfikowanie wiedzy i technik o szczególnym znaczeniu dla rozwoju nauk 

ekonomicznych i społecznych; 

7) promowanie wysokich standardów profesjonalnych nauki w tych dziedzinach; 

8) zachęcanie studentów i praktyków do publikowania w czasopismach SGH 

najnowszych wyników ich naukowej aktywności. 

3. Czasopisma SGH powinny: 

1) być otwarte na różnice światopoglądowe, z zachowaniem rygorów warsztatu 

naukowego, o których mowa w ust. 2; 

2) posiadać radę naukową oraz zespół recenzencki; 

3) posiadać stronę internetową z pełnymi tekstami artykułów dostępnymi w sieci 

bez ograniczeń;  

4) stosować zasadę podwójnej anonimowości przy recenzowaniu oraz cyklicznie 

publikować listę recenzentów; 

5) pozyskać autorów z afiliacją zagraniczną, a także recenzentów z zagranicy; 

6) pozyskać zagranicznych członków do rady naukowej czasopisma.  

 

§ 2 

1. Redakcją czasopisma SGH kieruje redaktor naczelny. 

2. W skład redakcji powinien wchodzić przynajmniej jeden nauczyciel akademicki 

zatrudniony w SGH. 

3. Redaktor naczelny czasopisma SGH odpowiada za: 

1) utrzymanie wysokiej jakości publikacji, zgodnie z zasadami opisanymi  

w § 1 ust. 2 i 3; 

2) zgłaszanie czasopisma SGH do zewnętrznych weryfikacji i ocen w kraju  

i za granicą, w szczególności do parametrycznej oceny Ministerstwa Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW); 

3) zgłaszanie artykułów ukazujących się w czasopiśmie do baz naukowych, 

polskich i zagranicznych; 
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4) przekazywanie na wniosek prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą 

okresowych informacji o działalności czasopisma do Działu Nauki; 

5) aktualizację danych w Rejestrze dzienników i czasopism znajdującym się  

w Sądzie Okręgowym w Warszawie. 

 

§ 3 

1. Tworzy się Rejestr czasopism SGH. 

2. Rejestr czasopism SGH prowadzi Dział Nauki. 

3. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej zgłasza do Rejestru czasopismo 

na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do zarządzenia. 

4. Zgłoszenie czasopisma do Rejestru oznacza, że redakcja dołoży należytej 

staranności, aby czasopismo spełniało wysokie standardy wydawania czasopism 

w Polsce, zgodne z aktualną oceną parametryczną stosowaną przez MNiSW. 

5. Rejestr jest jawny, publikowany na stronie internetowej SGH. 

 

§ 4 

1. Czasopismo wpisane do Rejestru czasopism SGH może korzystać z logo SGH, 

zgodnie z zarządzeniem kanclerza nr 6 z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie 

wprowadzenia Księgi znaku, przez okres trzech lat od daty zgłoszenia do rejestru 

czasopism SGH. Po upływie tego terminu wniosek o wpisanie do Rejestru należy 

złożyć ponownie.  

2. Czasopismo SGH finansowane jest przez podstawową jednostkę organizacyjną 

Uczelni, która czasopismo wydaje. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 

możliwe jest dofinansowanie czasopism z utworzonej na ten cel rezerwy 

budżetowej Rektora.  

 

§ 5 

1. Do czasopism naukowych wydawanych przez jednostki administracji SGH stosuje 

się odpowiednio § 1 ust. 2 i 3, § 3 ust. 1 i 3 oraz § 4 ust. 2 zdanie drugie. 

2. Zgłoszenia czasopisma do Rejestru czasopism SGH dokonuje kierownik jednostki 

administracyjnej wydającej czasopismo. 

3. Czasopismo jest finansowane przez wydającą je jednostkę administracyjną. 
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§ 6 

Właściwi kierownicy zgłoszą do Rejestru czasopism SGH istniejące czasopisma  

w terminie miesiąca od wejścia w życie zarządzenia. 

 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. 

 

 

 

        R E K T O R 

 

              prof. dr hab. Tomasz Szapiro 


