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ZAR ZĄD ZEN IE  

 

Nr  54/ 202 0  

 

Rektora 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie 

 

z dnia 10 czerwca 2020 r. 

 

zmieniające zarządzenie Nr 19/2015 w sprawie wprowadzenia Regulaminu 

Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska 

 
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.)  

 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

W Regulaminie Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, stanowiącym załącznik do 

zarządzenia Nr 19/2015 wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„§ 7 

1. Redaktora naczelnego czasopisma powołuje Rektor na wniosek dyrektora instytut, 

na czas określony, nie krótszy niż cztery lata, po zasięgnięciu opinii rady naukowej 

instytutu. Dyrektor instytutu informuje Redaktora Naczelnego serii wydawniczej 

Annales o powołaniu redaktora naczelnego czasopisma.  

2. Redaktorem naczelnym czasopisma może być nauczyciel akademicki zatrudniony 

w UMCS, posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora 

habilitowanego. 

3. Redaktor naczelny czasopisma może zostać odwołany przed upływem kadencji,              

o której mowa w ust.1. Redaktora naczelnego czasopisma odwołuje Rektor na 

wniosek dyrektora instytutu po zasięgnięciu opinii rady naukowej instytutu. Ust. 1 

zdanie 2 stosuje się odpowiednio. 

4. W przypadku autonomicznych czasopism naukowych obejmujących więcej niż 

jedną dyscyplinę naukową lub artystyczną z wnioskami, o których mowa w ust. 1            

i 3 występują łącznie właściwi dyrektorzy instytutów, po zasięgnięciu opinii swoich 

rad naukowych instytutów.”; 

2) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Sekretarza autonomicznego czasopisma wchodzącego w skład serii wydawniczej 

Annales, zwanego dalej „sekretarzem czasopisma”, powołuje prorektor właściwy 
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ds. wydawniczych na wniosek redaktora naczelnego czasopisma. Redaktor 

naczelny czasopisma informuje Redaktora Naczelnego serii wydawniczej Annales 

o powołaniu sekretarza czasopisma.”; 

3) § 12 otrzymuje brzmienie: 

„§ 12 

1. W celu wspierania prac redakcji autonomicznego czasopisma wchodzącego w skład 

serii wydawniczej Annales może zostać powołany komitet redakcyjny czasopisma. 

2. Komitet redakcyjny czasopisma (Editorial Board) składa się co najmniej z trzech 

członków, powoływanych przez prorektora właściwego ds. wydawniczych na 

wniosek redaktora naczelnego czasopisma. Przewodniczącym komitetu 

redakcyjnego czasopisma jest redaktor naczelny czasopisma. 

3. Członkiem komitetu redakcyjnego czasopisma może być nauczyciel akademicki 

posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego 

zatrudniony w UMCS oraz uznany pracownik naukowy lub artysta z innego 

ośrodka naukowego z kraju i z zagranicy. 

4. Komitet redakcyjny czasopisma czuwa nad jakością naukową czasopisma.  

5. Ciałem wspierającym czasopismo może być rada naukowa lub inne ciało                        

o charakterze konsultacyjno-doradczym. Członków rady naukowej lub innego ciała 

o charakterze konsultacyjno-doradczym powołuje prorektor właściwy                           

ds. wydawniczych na wniosek redaktora naczelnego czasopisma.”; 

4) § 13 otrzymuje brzmienie: 

„§ 13 

1. Nowe czasopismo wchodzące w skład serii wydawniczej Annales tworzy Rektor na 

wniosek rady naukowej instytutu, zaopiniowany przez Redaktora Naczelnego serii 

wydawniczej Annales. W przypadku czasopism interdyscyplinarnych z wnioskiem 

występują łącznie zainteresowane rady naukowe instytutów. 

2. Rektor może podjąć decyzje o likwidacji czasopisma wchodzącego w skład serii 

wydawniczej Annales na wniosek rady naukowej instytutu, zaopiniowany przez 

Redaktora Naczelnego serii wydawniczej Annales. W przypadku czasopism 

interdyscyplinarnych opinię, o której mowa w zdaniu pierwszym wyrażają 

zainteresowane rady naukowe instytutów.”; 

5) w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Koszty związane z publikacją czasopism wchodzących w skład Annales 

pokrywane są ze środków będących w dyspozycji dyrektorów instytutów.”. 

 

§ 2 

Osoby powołane do pełnienia funkcji redaktora naczelnego czasopisma i sekretarza 

autonomicznego czasopisma na zasadach określonych w przepisach dotychczasowych pełnią 

swoja funkcję do czasu upływu okresu na, który zostały powołane. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

                                                                                                    R E K T O R  

 

 

 

 

                                                                                   prof. dr hab. Stanisław Michałowski 


