
ZARZĄDZENIE NR 11/2012 
REKTORA 

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE 
 

z dnia 23 lutego 2012 r. 
 

  w sprawie zmiany w Regulaminu Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej   
  w Koninie 

 
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) i § 26 ust. 3 statutu Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Koninie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 174/III/III/2007 Senatu PWSZ  
w Koninie z dnia 13 marca 2007 r. (t.j. ustalony zarządzeniem Nr 93/2011 Rektora PWSZ 
w Koninie z dnia 23 listopada 2011 r.),  

po zasięgnięciu opinii Senatu PWSZ w Koninie 
 

zarządza się, co następuje: 
 
§ 1. W załączniku do  zarządzenia Nr 102/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Koninie z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie Regulaminu Wydawnictwa 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu: 
 
„5a.1. Wnioski do planu wydawniczego zatwierdzone przez kierownika jednostki 
organizacyjnej Uczelni składa autor publikacji według wzoru stanowiącego załącznik do 
Regulaminu. 
 
       2. O przyjęciu do realizacji publikacji autora spoza Uczelni decyzję podejmuje Rada 
Wydawnicza w formie uchwały. 
 
       3. Wnioski, które nie spełniają wymogów określonych we wzorze wniosku do planu 
wydawniczego pozostawia się bez rozpatrzenia. 
 
       4. Spośród trzech wskazanych we wniosku, niebędących pracownikami Uczelni, 
recenzentów posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego, Rada Wydawnicza 
wybiera recenzenta publikacji.” 
 
 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kanclerzowi. 
 
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
                    REKTOR 
      /-/prof. nadzw. dr hab. Mirosław Pawlak 
 
 
 
 
RADCA PRAWNY             
/-/ Wojciech Prałat 



               Załącznik do Regulaminu Wydawnictwa 
Jednostka organizacyjna                                                              
                                                                                          Tryb wydania (zwykły, komercyjny)* 
...................................... 
 
 

WNIOSEK DO PLANU WYDAWNICZEGO NA ROK...............  
 
 
1. Rodzaj publikacji (podręcznik, przewodnik medyczny, monografia, zeszyt naukowy,  
skrypt o niskim nakładzie drukowany w uczelnianej poligrafii)*, inne 
.............................................................................................................................................. 
2. Imię i nazwisko autora (wnioskodawcy) pracy ............................................................... 
.............................................................................................................................................. 
3. Tytuł publikacji................................................................................................................. 
............................................................................................................................................... 
4. Przeznaczenie publikacji: 
 

a) Pozycje dydaktyczne 
 
Nazwa i rodzaj przedmiotu................................................................................................ 
........................................................................................................................................... 
Kierunek studiów............................................................................................................... 
Specjalność........................................................................................................................ 
Rok studiów....................................................................................................................... 
Rodzaj studiów: stacjonarne, zaoczne, wieczorowe, podyplomowe, doktoranckie * 
 
b) Inne przeznaczenie...................................................................................................... 

    .......................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................... 
5. Potencjalna liczba odbiorców (studentów)....................................................................... 
6. Projektowana objętość pracy w arkuszach autorskich...................................................... 
7. Projektowany nakład (zapotrzebowanie na 2 lata)............................................................ 
8. Kolejność wydania .......................... . Lata poprzednich wydań...................................... 
    Charakter zmian: bez zmian, zmienione, poprawione, uzupełnione* 
9. Przewidywana data złożenia maszynopisu....................................................................... 
 
Załączniki: 

a) koncepcja pracy (merytoryczne uzasadnienie wydania), 
b) spis treści (w pracach zbiorowych podać autorów poszczególnych fragmentów pracy), 
c) informacje o proponowanych recenzentach (trzech ,,zewnętrznych’’ – jako 

wskazówka dla Rady Wydawniczej), 
d) lista autorów spoza Uczelni, z podaniem ich prywatnych i służbowych adresów. 

 
Konin, ................................ 
 
     .....................................                                                   ......................................................... 
     Autor (wnioskodawca)                                                   Kierownik  jednostki organizacyjnej 
 
* właściwe podkreślić 



 


