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JAK OPUBLIKOWAĆ  
ARTYKUŁ NA PLATFORMIE 
CZASOPISM UNIWERSYTETU 
ŁÓDZKIEGO?
KRÓTKI PORADNIK

Zadanie „Digitalizacja publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia i utrzymania otwartego 
dostępu do nich przez sieć Internet” finansowane w ramach umowy nr 948/P-DUN/2016 ze środków 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę
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CZYTELNIK  
(rejestracja nie jest wymagana)

ROLA: CZYTELNIK

  Czyta artykuły z bieżących i archiwalnych zeszytów opublikowanych na Platformie 
Czasopism UŁ, może pobierać teksty w formacie PDF.

  Po zarejestrowaniu może: 

 •  otrzymywać powiadomienia o ukazaniu się nowych zeszytów;

 •  komentować opublikowane teksty.

AUTOR  
(osoba zarejestrowana na Platformie Czasopism UŁ samodzielnie lub przez redaktora czasopisma)

ROLA: AUTOR

  Zgłasza tekst do publikacji w zeszycie.

  Śledzi proces recenzji, odpowiada recenzentom.

  Obserwuje etapy pracy nad tekstem.

  Przesyła do systemu wersje tekstów po wprowadzeniu poprawek sugerowanych przez 
recenzentów i redaktora merytorycznego.

RECENZENT 
(osoba zarejestrowana na Platformie Czasopism UŁ samodzielnie lub przez redaktora czasopisma)

ROLA: RECENZENT

  Ocenia przydzielone artykuły zgodnie z przygotowanym przez redakcję formularzem recenzji, 
może przesyłać załączniki.

Każdemu uczestnikowi procesu redakcyjnego zostaje na Platformie 
Czasopism UŁ przypisana określona rola, a wraz nią – uprawnienia. 
Przedstawiamy poniżej opis zadań, jakie mogą realizować użytkownicy tej 
platformy w zależności od przypisanej im roli.

Uwaga: jedna osoba może mieć przypisaną więcej niż jedną rolę.
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REDAKTOR NACZELNY CZASOPISMA  
(lub osoba wskazana przez redaktora naczelnego)

ROLA: ADMINISTRATOR CZASOPISMA

  Konfiguruje podstronę czasopisma na Platformie Czasopism UŁ*.

  Tworzy działy czasopisma.

  Buduje bazę recenzentów.

  Konfiguruje formularze recenzji.

  Nadaje uprawnienia redaktorom tomów.

  Może rejestrować redaktorów, autorów i recenzentów.

  Edytuje i wprowadza systemowe wiadomości e-mail.

  Przegląda statystyki i raporty.

REDAKTOR TOMU
ROLE: REDAKTOR CZASOPISMA I REDAKTOR DZIAŁU

  Koordynuje prace nad zeszytem czasopisma.

  Przyjmuje zgłoszenia autorów, którzy chcą opublikować artykuły.

  Kieruje teksty do recenzji.

  Przydziela artykuły do zeszytu czasopisma, decyduje o ich kolejności.

  Przekazuje dokumentację (umowy, zgłoszenie) koordynatorowi ds. czasopism. 

  Pośredniczy w kontaktach między autorami a Wydawnictwem UŁ: przekazuje autorom 
sugestie koordynatora ds. czasopism (dotyczące np. kompletności metadanych), redaktora 
merytorycznego, a także – po etapie składu i łamania – artykuły do korekty autorskiej. 

* Moje czasopisma/Konfiguracja
Redaktor naczelny może wprowadzić m.in. następujące dane o czasopiśmie:
 –  informacje podstawowe (tytuł, ISSN/e-ISSN, dane kontaktowe);
 –  zasady publikowania (cel i zakres tematyczny pisma, informacje dotyczące zasad recenzowania, wytyczne dla Autorów).
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REDAKTOR MERYTORYCZNY 
(zatrudniony w Wydawnictwie UŁ lub współpracujący z redakcją czasopisma)

ROLE: REDAKTOR TECHNICZNY, KOREKTOR

  Redaguje artykuły i metadane pod względem stylistycznym, składniowym, fleksyjnym, 
ortograficznym i interpunkcyjnym.

  Przekazuje redaktorowi tomu sugestie dla autorów, a także – po etapie składu i redakcji – teksty 
do korekty autorskiej.

REDAKTOR DZIAŁU REALIZACJI 
PRODUKCJI WYDAWNICZEJ WUŁ
ROLA: REDAKTOR TECHNICZNY, SPECJALISTA DTP, KOREKTOR

  Przydziela artykuły redaktorowi merytorycznemu.

  Wykonuje adiustację techniczną (korektę przedskładową) zeszytów, których redakcja 
merytoryczna była wykonywana poza Wydawnictwem UŁ.

  Wykonuje rewizję techniczną zeszytów złożonych w Wydawnictwie UŁ w formacie PDF.

  Publikuje zeszyty na Platformie Czasopism UŁ.

CENTRUM INFORMATYKI UŁ
ROLA: ADMINISTRATOR PLATFORMY

  Instaluje aktualizacje systemu Platformy Czasopism UŁ.

  Konfiguruje i dostosowuje serwer oraz wszystkie moduły i opcje systemu do potrzeb redakcji.

  Odpowiada za strukturę i wizualną stronę Platformy Czasopism UŁ.

  Tworzy podstrony nowych czasopism.

  Służy pomocą w razie problemów technicznych: helpdesk@uni.lodz.pl.
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I. AUTOR

1.  Rejestracja na Platformie Czasopism UŁ (rejestracji autora może dokonać również członek 
redakcji czasopisma posiadający uprawnienia redaktora czasopisma).

2.  Logowanie. 

3.  Zgłoszenie tekstu:

   sprawdzenie tekstu przed wysłaniem (należy zaznaczyć spełnione kryteria);

   komentarz dla redaktora (opcjonalnie); 

   wprowadzenie pliku z tekstem (załaduj i wciśnij „prześlij”). 

  Plik w formacie DOC/DOCX* powinien zawierać następujące elementy: 

  •  streszczenie (do 1000 znaków ze spacjami) w dwóch językach, w tym w języku 
angielskim (szczegółowe wymagania precyzuje redakcja),

  •  tytuł (jw.),

  •  3–5 słów kluczowych (jw.),

  •  bibliografię załącznikową (tam, gdzie to możliwe, należy podać DOI),

  •  rysunki, wykresy etc. w formacie edytowalnym.

    Uwaga: zgłoszony tekst należy przystosować do zasad „double-blind review process”,  
tzn. usunąć dane osobowe i afiliację (również z przypisów i właściwości pliku).

*  Format tekstu – 12 pkt, Times New Roman; przypisy – 10 pkt, odnośniki w indeksie górnym – interlinia 1,5 (pozostałe wymogi  
określa redakcja).
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   wprowadzenie metadanych* – po wprowadzeniu metadanych w języku polskim,  
kliknij „wyślij” w linijce „język formularza”. Następnie wybierz „język angielski” i wprowadź 
metadane w tym właśnie języku. Kliknij „wyślij” w linijce „język formularza”, a potem  
(na dole strony) „zapisz i kontynuuj”.

   prześlij dodatkowe pliki (opcjonalnie).

4.  Autor otrzyma e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia wraz z linkiem, który umożliwi sprawdzenie, 
na jakim etapie znajdują się prace nad tekstem. 

5.  Po weryfikacji zgłoszenia przez redaktora czasopisma autor może otrzymać informację 
o konieczności wprowadzenia poprawek. Po wprowadzeniu zmian należy załadować 
poprawioną wersję tekstu. 

* Metadane na Platformie Czasopism UŁ: 
 –  imię, drugie imię (opcjonalnie), nazwisko, e-mail, WWW (opcjonalnie);
 –  ORCID – identyfikator ORCID można uzyskać na stronie: http://orcid.org/ (opcjonalnie);
 –  afiliacja – według schematu: nazwa uczelni, wydział/instytut, katedra/zakład (poszczególne elementy oddzielone przecinkami); 
 –  biogram – 400–600 znaków ze spacjami;
 –  tytuł – obowiązkowo w dwóch językach, w tym w języku angielskim;
 –  abstrakt – do 1000 znaków ze spacjami;
 –  indeksowanie – skrót języka, w którym napisany został artykuł;
 –  osoby i instytucje wspierające – imiona, nazwiska oraz pełnione funkcje osób, a także nazwy instytucji, które zapewniły 

finansowanie i wsparcie dla powstania tekstu (opcjonalnie);
 –  słowa kluczowe – 3–5, pisane od małej litery z wyjątkiem nazw własnych etc. Rozdzielamy za pomocą średnika, np.: poezja; 

Młoda Polska; metafora; Stanisław Wyspiański; 
 –  bibliografia – poszczególne opisy rozdzielamy pustym wierszem. Tam, gdzie to możliwe, należy podać DOI przywoływanej 

pracy. Standardy zapisów bibliograficznych wyznaczają redakcje. 
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II. REDAKTOR TOMU

1. KRYTERIA WSTĘPNE:

A.  Sprawdzenie artykułu pod kątem spełnienia warunków formalnych (zgodność tekstu 
z wymogami technicznymi, kompletność metadanych, edytowalność rysunków, wykresów etc., 
brak danych osobowych w tekście).

  Jeśli warunki nie zostały spełnione, redaktor powiadamia autora o potrzebie naniesienia 
poprawek, autor przesyła poprawioną wersję tekstu.

B.  Sprawdzenie artykułu pod kątem spełnienia warunków merytorycznych (zakres tematyczny, 
zastosowana metodologia etc.), podjęcie decyzji o skierowaniu tekstu do recenzji lub odrzuceniu. 
(Jeśli tekst nie zostanie skierowany do recenzji: „odrzuć i zarchiwizuj zgłoszony tekst”).

2. SKIEROWANIE TEKSTU DO RECENZJI*:

A.  Przypisanie redaktorowi tomu roli redaktora działu na Platformie Czasopism UŁ  
(jeśli to ta sama osoba, przycisk „dodaj siebie”).

B.  Załadowanie wersji artykułów do recenzji (bez nazwiska i afiliacji autora).

C.  Wskazanie recenzenta:

   utwórz nowego recenzenta lub

   wybór z listy, przycisk „przydziel”. 

D.  Dla każdego z recenzentów należy wybrać formularz recenzji (utworzone przez administratora 
czasopisma) i wysłać zapytanie (automatyczny e-mail, który można modyfikować).

E.  Po otrzymaniu odpowiedzi od recenzenta należy wybrać jeden z przycisków: „może podjąć się 
recenzji”/„nie może podjąć się recenzji”.

F.  Po otrzymaniu recenzji redaktor wysyła recenzentowi potwierdzenie.

G.  Gdy redakcja otrzyma komplet recenzji, redaktor podejmuje decyzję o akceptacji/odrzuceniu/
skierowaniu tekstu do poprawek (przycisk „zapisz”) i wysyła wiadomość do autora.

* Uwaga: każdy tekst musi zostać zrecenzowany przez co najmniej dwóch recenzentów.
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H.  W przypadku akceptacji redaktor ładuje artykuł w wersji do prac redakcyjnych  
(po wprowadzeniu poprawek po recenzjach, a także usuniętych przed recenzją danych autora)  
– [„zaakceptuj zgłoszony tekst” – zapisz, „prześlij do redakcji technicznej”].

3. SKIEROWANIE ZESZYTU DO PRODUKCJI W WYDAWNICTWIE UŁ

WYDAWNICTWO UŁ PROPONUJE TRZY ŚCIEŻKI* ORGANIZACJI PROCESU WYDAWNICZEGO: 

A.  Redakcja merytoryczna i korekta, skład i łamanie, dostosowanie okładki, druk i oprawa, 
deponowanie w Repozytorium UŁ. 

B.  Korekta przed składem – opcjonalnie, skład i łamanie, dostosowanie okładki, druk i oprawa, 
deponowanie w Repozytorium UŁ. 

C.  Rewizja techniczna plików PDF, dostosowanie okładki, druk i oprawa, deponowanie 
w Repozytorium UŁ.

Redakcja merytoryczna: sprawdzenie tekstu pod kątem poprawności stylistycznej, składniowej, 
fleksyjnej, ortograficznej i interpunkcyjnej; korekta techniczna (adiustacja) przed składem: 
przygotowanie tekstu pod względem technicznym i graficznym, sprawdzenie poprawności zapisu 
przypisów i bibliografii załącznikowej; rewizja techniczna pliku PDF: sprawdzenie tekstu pod kątem 
poprawności przygotowania do druku. 

*  W przypadku artykułów napisanych w językach innych niż polski Wydawnictwo UŁ oferuje realizację ścieżek B lub C.
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1.  Gdy wszystkie teksty przeznaczone do danego zeszytu otrzymają pozytywne recenzje, redaktor tomu 
ładuje na Platformę Czasopism UŁ wersje artykułów przeznaczone do redakcji i wybiera opcję „Stwórz 
nowy numer”.

2.  Następnie decyduje o kolejności artykułów w zeszycie (zakładka „spis treści”), nadaje zeszytowi 
numer i podtytuł (opcjonalnie).

3.  Redaktor tomu kieruje do koordynatora ds. czasopism wiadomość e-mail zawierającą 
następujące elementy:

   numer zeszytu i spis treści (nazwisko autora + ID zgłoszenia);

   nazwisko redaktora/redaktorów tomu (opcjonalnie); 

   podtytuł (opcjonalnie);

   nakład (liczba egzemplarzy na własność redakcji);

   potwierdzenie źródła finansowania;

   zakres prac realizowanych przez Wydawnictwo UŁ (ścieżka A);

   wyszczególnienie stron/elementów drukowanych w kolorze;

   informacje dodatkowe (zmiany na stronach redakcyjnej i tytułowej oraz okładce 
w stosunku do ostatniego zeszytu) etc. 

 

NA PODSTAWIE PRZESŁANYCH DANYCH WYDAWNICTWO UŁ PRZYGOTOWUJE WSTĘPNY KOSZTORYS

 
4.  Redaktor tomu przekazuje komplet umów z redaktorem/redaktorami tomu i autorami tekstów 

do czasopisma (po 2 egz.).

5.  Koordynator ds. czasopism weryfikuje kompletność dokumentów, recenzji, artykułów 
i metadanych.

6.  Po zakończeniu etapu redakcji merytorycznej redaktor tomu otrzymuje od Wydawnictwa UŁ 
listę poprawek sugerowanych przez redaktora językowego (dotyczących zarówno tekstu, 
jak i metadanych), które przekazuje autorom.

7.  Natomiast po zakończeniu etapu składu i łamania otrzymuje od Wydawnictwa UŁ pliki PDF 
z artykułami, które przekazuje do korekty autorskiej.

Uwaga: po etapie korekt autorskich nie jest możliwe wprowadzenie jakichkolwiek zmian ani do wersji 
elektronicznej, ani papierowej zeszytu.

8.  Po wprowadzeniu errat Wydawnictwo UŁ publikuje zeszyt na Platformie Czasopism UŁ, 
deponuje w Repozytorium UŁ, ewentualnie kieruje do druku.

ŚCIEŻKA A
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1.  Po przeprowadzeniu procesu recenzji i stworzeniu nowego zeszytu redaktor tomu ładuje na 
Platformę Czasopism UŁ wersje artykułów opracowane przez redaktora merytorycznego jako 
tzw. wersje szablonu (redaktor merytoryczny współpracujący z redakcją dokonuje również 
korekty metadanych w systemie).

2.  Redaktor tomu kieruje do koordynatora ds. czasopism wiadomość e-mail zawierającą 
następujące elementy:

   numer zeszytu i spis treści (nazwisko autora + ID zgłoszenia);

   nazwisko redaktora/redaktorów tomu (opcjonalnie);

   podtytuł (opcjonalnie);

   nakład (liczba egzemplarzy na własność redakcji);

   potwierdzenie źródła finansowania;

   zakres prac realizowanych przez Wydawnictwo UŁ (ścieżka B opcjonalnie z korektą przed 
składem);

   wyszczególnienie stron/elementów drukowanych w kolorze;

   informacje dodatkowe (zmiany na stronach redakcyjnej i tytułowej oraz okładce 
w stosunku do ostatniego zeszytu) etc. 

 

NA PODSTAWIE PRZESŁANYCH DANYCH WYDAWNICTWO UŁ PRZYGOTOWUJE WSTĘPNY KOSZTORYS

 
3.  Redaktor tomu przekazuje komplet umów z redaktorem/redaktorami tomu i autorami tekstów 

do czasopisma (po 2 egz.).

4.  Koordynator ds. czasopism weryfikuje kompletność dokumentów, recenzji, artykułów 
i metadanych.

5.  Po zakończeniu etapu składu i łamania redaktor tomu otrzymuje od Wydawnictwa UŁ pliki PDF 
z artykułami, które przekazuje do korekty autorskiej.

Uwaga: po etapie korekt autorskich nie jest możliwe wprowadzenie jakichkolwiek zmian ani do wersji 
elektronicznej, ani papierowej zeszytu. 

6.  Po wprowadzeniu errat Wydawnictwo UŁ publikuje zeszyt na Platformie Czasopism UŁ, 
deponuje w Repozytorium UŁ, ewentualnie kieruje do druku.

ŚCIEŻKA B
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1.  Po przeprowadzeniu procesu recenzji i stworzeniu nowego zeszytu redaktor tomu przekazuje 
koordynatorowi ds. czasopism ostateczną wersję spisu treści, na podstawie którego 
generowane są DOI.

Uwaga: po przydzieleniu artykułom DOI spis treści nie może podlegać modyfikacjom.

2.  A.  Wersja elektroniczna: redaktor tomu ładuje na Platformę Czasopism UŁ wersje artykułów 
w postaci plików PDF (po wprowadzeniu do każdego tekstu DOI, składzie i łamaniu) jako 
„format pliku do publikacji”.

 B.  Wersja elektroniczna + druk: redaktor tomu przekazuje do Wydawnictwa UŁ zeszyt 
w postaci jednego pliku PDF (po wprowadzeniu do każdego tekstu DOI, składzie 
i łamaniu) zawierającego spis treści.

3.  Redaktor tomu kieruje do koordynatora ds. czasopism wiadomość e-mail zawierającą 
następujące elementy:

   numer zeszytu i spis treści (nazwisko autora + ID zgłoszenia);

   nazwisko redaktora/redaktorów tomu (opcjonalnie);

   podtytuł (opcjonalnie);

   nakład (liczba egzemplarzy na własność redakcji);

   potwierdzenie źródła finansowania; 

   zakres prac realizowanych przez Wydawnictwo UŁ (ścieżka C);

   wyszczególnienie stron/elementów drukowanych w kolorze;

   informacje dodatkowe (zmiany na stronach redakcyjnej i tytułowej oraz okładce 
w stosunku do ostatniego zeszytu) etc. 

 

NA PODSTAWIE PRZESŁANYCH DANYCH WYDAWNICTWO UŁ PRZYGOTOWUJE WSTĘPNY KOSZTORYS

 
4.  Redaktor tomu przekazuje komplet umów z redaktorem/redaktorami tomu i autorami tekstów 

do czasopisma (po 2 egz.).

5.  Po zakończeniu etapu rewizji technicznej plików PDF redaktor tomu otrzymuje 
od Wydawnictwa UŁ listę sugerowanych poprawek.

6.  Po wprowadzeniu errat Wydawnictwo UŁ publikuje zeszyt na Platformie Czasopism UŁ, 
deponuje w Repozytorium UŁ, ewentualnie kieruje do druku.

ŚCIEŻKA C
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III. RECENZENT

1.  Recenzent otrzymuje e-mail z prośbą o zrecenzowanie tekstu i zalogowanie się do systemu 
w podanym terminie w celu potwierdzenia lub odrzucenia prośby, a także link, który pozwala 
pobrać tekst i skorzystać z formularza recenzji. 

2.  Recenzent może wysłać redakcji plik z dodatkowymi wskazówkami/uwagami (opcjonalnie). 
Zobowiązany jest natomiast do jednoznacznego określenia, czy rekomenduje artykuł do druku. 


