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- skierowany do studentów i doktorantów wszystkich Wydziałów 

UAM

- umożliwia wydawanie czasopism i monografii w formie 

elektronicznej

- zawiera wyszukiwarkę obejmującą 90% czasopism 

naukowych funkcjonujących na UAM

- działa przy Prorektor ds. studenckich

- powiązany z Kongresem Kół Naukowych UAM
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Portal Publikacyjny UAM

- zamknięto fazę rozruchu - uruchomione zostały podstawowe 

funkcjonalności oraz wydane pierwsze publikacje – głównie związane 

z kolejnymi edycjami Kongresu Kół Naukowych

- organizuje wszystkie elementy procesu publikacyjnego: 

przygotowanie, korektę, skład

- warunkiem publikacji jest przedstawienie recenzji naukowej (lub 

uzyskanie tej recenzji przez redakcję)

- współpracuje z recenzentami zarówno z UAM, jak i z innych uczelni

- pozwala w istotny sposób obniżyć koszty wydawania publikacji, a 

także ma służyć ujednoliceniu standardów i profesjonalizacji 

publikacji studenckich

- najlepsze publikacje są wydawane również drukiem



Przykłady wydanych publikacji 



Przykłady wydanych publikacji cd. 



Redakcja

W składzie redakcji znajdują się 

przede wszystkim osoby 

związane z Kongresem Kół 

Naukowych i PSS UAM. 

Obsługą publikacji i korektą 

językową zajmują się studenci i 

doktoranci posiadający duże 

doświadczenie w działalności 

publikacyjnej i naukowej oraz 

kształcący się na kierunkach 

polonistycznych.



Plany rozwoju

- wydawanie monografii oraz czasopism bezpośrednio na Portalu –

redakcja zapewnia pomoc na każdym etapie wydawania publikacji –

przyjmujemy zgłoszenia na adres:  publikat@amu.edu.pl 

- zebranie w jednym miejscu wszystkich czasopism studenckich 

wydawanych na UAM (wydawanie kolejnych numerów równolegle 

na stronach czasopism oraz na Portalu)

- zwiększenie przejrzystości wyszukiwarki i udoskonalenie graficzne 

strony internetowej



Plany rozwoju cd.

- promocja Portalu na Wydziałach

- nabór do zespołu redakcyjnego – skierowany do studentów 

posiadających doświadczenie w działalności naukowej ze wszystkich 

Wydziałów UAM (w obecnej chwili większość stanowią przedstawiciele 

MISHiS, WPiA i WFPiK – planowane jest rozszerzenie redakcji o 

przedstawicieli różnych nauk, zarówno humanistycznych i społecznych, jak 

i ścisłych i przyrodniczych, stale poszukujemy również korektorów 

językowych) – przyjmujemy zgłoszenia kandydatur na: 

publikat@amu.edu.pl
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Zapraszamy do współpracy i kontaktu:

www.publikacje.amu.edu.pl

publikat@amu.edu.pl


