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Studenckie Koło Naukowe Historyków UAM im. prof. Gerarda Labudy w Poznaniu zajmuje
się propagowaniem wiedzy z zakresu historii oraz inspirowaniem i wspieraniem studentów na
polu aktywności naukowej. Powyższe założenia są realizowane m.in. poprzez działalność
wydawniczą. Od 1994 r. ukazuje się Czasopismo Naukowe „Nasze Historie”, które jest
redagowane przez studentów należących do SKNH UAM.
Do głównych celów pisma należy popularyzacja studenckich badań w dziedzinie nauk
historycznych.
I.

Postanowienia ogólne
1. Czasopismo Naukowe „Nasze Historie”, zwane w dalszej części niniejszego
regulaminu „Czasopismem”, jest rocznikiem, w którym publikuje się:
a) oryginalne wyniki badań z zakresu nauk historycznych,
b) opracowania syntetyczne,
c) prace badawcze,
d) recenzje,
e) sprawozdania z konferencji i innych wydarzeń naukowych.
2. Misją

wydawnictwa

jest

propagowanie

wśród

studentów

badań,

studiów

w dziedzinie nauk historycznych.
3. Wydawcą Czasopisma jest Wydział Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu (UAM).
4. W Czasopiśmie publikowane są teksty naukowe w języku polskim, ze streszczeniami
i słowami kluczowymi w języku polskim i angielskim.
5. Czasopismo jest recenzowane.
6. Czasopismo składa się z działów:
a) artykuły i rozprawy,
b) dokumenty i materiały,
c) problemy i dyskusje,
d) polemiki, recenzje i omówienia,
e) sprawozdania.
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7. Czasopismo ukazuje się w formie papierowej oraz elektronicznej na stronie
internetowej SKNH UAM: www.sknh.home.amu.edu.pl. W edycji papierowej
ukazują się najlepsze prace w danym numerze. O kwalifikacji tekstów do wersji
papierowej decyduje Kolegium Redakcyjne w oparciu o opinie Recenzentów
i Opiekuna Koła. W kwestiach spornych można zwrócić się o opinię Rady
Naukowej.
8. Na stronie internetowej: www.sknh.home.amu.edu.pl są publikowane informacje
bieżące, np. dotyczące naborów do numerów, a także wymagań edytorskoredakcyjnych.
9. Istnieje możliwość wydania więcej niż jednego numeru rocznie.
II.

Zasady funkcjonowania Redakcji
1. Organami kolegialnymi Czasopisma są:
a) Redakcja Czasopisma, w skład której wchodzą: Redaktor Naczelny, Zastępca/-y
Redaktora Naczelnego. Pracami Redakcji kieruje Redaktor Naczelny. W Redakcji
mogą zasiadać wyłącznie członkowie SKNH UAM.
b) Rada Naukowa, która jest organem doradczym i służy pomocą Redaktorowi
Naczelnemu w sprawach kierunków funkcjonowania czasopisma. Radę Naukową
tworzą samodzielni pracownicy naukowi z polskich i zagranicznych ośrodków
naukowych.
2. Redaktor Naczelny Czasopisma jest wybierany zgodnie z § 8 Statutu SKNH UAM.
Może być odwołany zgodnie z § 11 Statutu SKNH UAM.
3. Redaktor Naczelny:
a) podejmuje, po konsultacji z Opiekunem Koła i Prezesem Koła, decyzje
w kwestiach merytorycznych,
b) kształtuje linię programową Czasopisma,
c) mianuje swojego Zastępcę/-ów
d) po konsultacji z Opiekunem Koła i Prezesem Koła, ustala skład Rady Naukowej
czasopisma oraz dobiera do współpracy Redaktorów Tematycznych,
e) reprezentuje Czasopismo na zewnątrz.
4. Kadencja Redaktora Naczelnego jest określona w § 11 Statutu SKNH UAM.
Kadencja Zastępcy/-ów Redaktora Naczelnego jest tożsama z okresem kadencji
Redaktora Naczelnego.
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5. Do zadań Redaktorów Tematycznych należy kwalifikowanie publikacji na etapie
wstępnym oraz formułowanie wniosków i propozycji dla Redaktora Naczelnego
Czasopisma.
6. Siedziba Redakcji Czasopisma znajduje się w Collegium Historicum Novum UAM,
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, 61-614 Poznań, p. 1.61.
7. Zasady funkcjonowania Redakcji czasopism naukowych precyzyjnie określa
Zarządzenie nr 445/2015/2016 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu z dnia 1 października 2015 roku w sprawie czasopism naukowych UAM
oraz powołania uniwersyteckiej platformy czasopism elektronicznych PRESSto.
III.

Wymogi edytorskie precyzuje oddzielny dokument – Wskazówki dla Autorów
Czasopisma „Nasze Historie”

IV.

Ramowy terminarz pracy Redakcji w roku akademickim 2020/2021
Działania

Czas

otwarcie naboru do nowego numeru

październik 2020 r.

zamknięcie naboru

31 stycznia 2021 r.

przekazanie

otrzymanych

tekstów

Redaktorom Tematycznym, wystosowanie
wstępnych wskazówek dla Redaktora

1-11 lutego 2021 r.

Naczelnego
decyzja

Kolegium

Redakcyjnego

o przyjęciu bądź odrzuceniu nadesłanych
prac,

przekazanie

informacji

12-19 lutego 2021 r.

w wiadomości elektronicznej Autorom
przekazanie zakwalifikowanych tekstów
Recenzentom,

przedłożenie

uwag,

spostrzeżeń odnośnie tekstów, wydanie

20 lutego-26 marca 2021 r.

opinii
prace redakcyjne i korekta tekstów

27 marca-27 maja 2021 r.

skład i łamanie tekstów oraz druk
publikacji

24 maja-30 czerwca 2021 r.

W szczególnych wypadkach powyższe terminy mogą ulec zmianie. Redaktor Naczelny,
po konsultacji z Prezesem Koła i Opiekunem Koła, może dokonać zmian w terminarzu.
V.

Podstawowe zasady recenzowania publikacji i informacja o prawach autorskich
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1. Artykuły są recenzowane przez minimum dwóch Recenzentów, przy zachowaniu
zasady poufności i anonimowości, zgodnie z zasadami podwójnej, anonimowej
recenzji.
2. Uzyskanie pozytywnych recenzji skutkuje kwalifikacją pracy do dalszego etapu. Po
otrzymaniu uwag Recenzentów Autor proszony jest o nadesłanie tekstu
z poprawkami we wskazanym terminie. Niedotrzymanie terminu będzie uważane za
rezygnację z publikacji konkretnej pracy.
3. Redakcja

Czasopisma,

zgodnie

z

zasadami

przeciwdziałania

zjawiskom

ghostwritingu i guest authorship, wymaga od Autorów ujawnienia imion i nazwisk
osób, które przyczyniły się do powstania publikacji. Wykrycie nierzetelności
naukowej

będzie

skutkowało

odrzuceniem

tekstu

oraz

powiadomieniem

odpowiednich podmiotów.
4. Autorzy publikacji muszą znać prawa i obowiązki wynikające z ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych oraz stosować się do nich.
5. Autor wyraża automatycznie zgodę na nieodpłatne przeniesienia wszelkich praw
autorskich na wydawcę, a także zrzeka się honorarium za opublikowany artykuł
w momencie

zaakceptowania

materiałów

do

publikacji.

Autor

zaświadczenie za publikację oraz jeden egzemplarz autorski czasopisma.
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otrzymuje

