
REGULAMIN MONOGRAFII STUDENCKIEJ „STUDENTUS” 
 

1. Nadsyłane prace powinny przedstawiać określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy, 

opatrzoną bibliografią, przypisami lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej 

aparatem naukowym. 

2. Monografia Studencka „Studentus” jest monografią publikowaną wyłącznie online. 

3. Monografię wydaje Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów WISE, niezamieszczone w 

ministerialnym wykazie wydawnictw wydających recenzowane monografie naukowe. 

4. Zgłaszane prace mogą mieć wielu autorów. 

5. Zgłaszane prace mogą być w języku polskim lub języku angielskim. 

6. Prace mogą być nadsyłane przez osoby aktualnie studiujące na Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Krakowie oraz absolwentów I lub II stopnia kształcenia, którzy chcą/planują kontynuować 

dalsze kształcenie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. 

7. Nadsyłane prace nie mogą być opublikowane w żadnym czasopiśmie, a osoby nadsyłające 

muszą dysponować pełnią praw wobec tekstów. 

8. W związku z przeciwdziałaniem „ghostwriting" i „guest authorship” autorzy publikacji są 

zobowiązani do ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (tj. 

informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp.), przy czym główną 

odpowiedzialność za podane informacje ponosi autor zgłaszający pracę do publikacji. 

9. Prace powinny być nadsyłane na adres monografia.studencka@uek.krakow.pl 

10. Prace należy przesyłać razem z klauzulą i zgodą na publikację pracy; dokument jest dostępny 

do pobrania na stronie: https://uek.krakow.pl/studenci/monografia-studencka. 

11. Prace powinny być przygotowane zgodnie z szablonem oraz stosownie do wskazówek 

zawartych w niezbędniku autora; oba dokumenty są dostępne do pobrania na stronie: 

https://uek.krakow.pl/studenci/monografia-studencka. 

12. Prace napisane niezgodnie z wytycznymi lub bez dołączonej klauzuli nie będą przyjmowane. 

13. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania poprawek i zmian bez uzgodnienia z osobą 

nadsyłającą tekst w zakresie stylistyki, koniecznych skrótów, powtórzeń nie wpływających na 

treść merytoryczną pracy. 

14. Redakcja nie pobiera żadnych opłat za zgłoszenie manuskryptu i przetwarzanie artykułu. 

15. O zakwalifikowaniu pracy do publikacji, po uprzednim zaakceptowaniu zgłoszenia Redakcja 

informuje mailowo do 15.03.2023 r. 

16. Proces redakcyjny rozpoczyna się w listopadzie 2022r. a kończy w czerwcu 2023r. wraz z 

opublikowaniem monografii. 

17. Każdy artykuł jest recenzowany anonimowo przez dwóch niezależnych recenzentów. 

18. Autor tekstu zobowiązany jest do odniesienia się do uwag recenzentów. 

19. Ostateczna decyzja o przyjęciu pracy do publikacji należy do Redakcji. 

20. Aktualny numer monografii oraz kolejne będą dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie. 
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