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Regulamin przyjmowania utworów do publikacji w czasopiśmie 

naukowym „Heteroglossia – studia kulturoznawczo-filologiczne” 

 

 

§ 1. Uwagi wstępne 

 

1. Czasopismo naukowe „Heteroglossia – studia kulturoznawczo-filologiczne” ma charakter 

otwarty. Mogą w nim publikować autorzy z ośrodków naukowych krajowych i zagranicznych.  

2. Organami czasopisma są redakcja i rada naukowa. 

3. Czasopismo wydawane jest w formie półrocznika Wyższej Szkoły Gospodarki z siedzibą w 

Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz. 

4. Teksty do publikacji przyjmowane są w trybie ciągłym i zgodnie z kolejnością zgłoszeń.  

5. Redakcja przyjmuje teksty oryginalne, wcześniej niepublikowane, z dyscyplin: 

literaturoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo i nauki o religii. Teksty mogą być w 

języku polskim, angielskim, rosyjskim. 

6. W czasopiśmie drukowane są utwory mające formę artykułu, artykułu recenzyjnego, recenzji, 

sprawozdania z konferencji naukowej itp. 

7. Po wpłynięciu utworu sekretarz redakcji czasopisma potwierdza jego otrzymanie, co nie jest 

tożsame z przyjęciem do druku. 

8. Redakcja zastrzega sobie prawo do odrzucenia tekstów niespełniających wymogów ogólnych 

(§ 2. Wymogi ogólne) i technicznych (zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie 

internetowej czasopisma) oraz naruszających zasady tworzenia aparatu naukowego. 

9. Redakcja czasopisma dokłada wszelkich starań, aby wykryć i ujawnić przypadki nieuczciwych 

praktyk, takich jak: plagiat, wielokrotna publikacja, nieuprawnione cytowania itp. 

10. Redakcja uznaje ghostwriting (brak ujawnienia istotnego udziału jakiejś osoby w 

powstawaniu tekstu utworu) oraz guest authorship (dopisywanie jako współautora osoby, 

która miała znikomy w tym udział) za przejawy nierzetelności naukowej. W przypadku ich 

stwierdzenia redakcja odrzuca utwór. 

11. Autorzy opublikowanych tekstów otrzymują wersję tradycyjną (drukowaną) czasopisma. 

12. Za utwory opublikowane w czasopiśmie autorzy nie otrzymują honorarium. 



2 
 

 

 

§ 2. Wymogi ogólne 

 

1. Do recenzji kwalifikowane są tylko te teksty, które mieszczą się w profilu czasopisma oraz 

zostały przygotowane zgodnie z technicznymi wymogami redakcji (instrukcja zamieszczona 

jest na stronie internetowej czasopisma w zakładce „Dla Autorów”). 

2. Nadesłanie tekstu do recenzji redakcja uważa za równoznaczne ze złożeniem deklaracji przez 

autora o tym, że: 

1) tekst nie został złożony w innym czasopiśmie (negatywny wynik procedury 

recenzowania zwalnia autora z tej umowy) i nie był wcześniej opublikowany; 

2) tekst jest oryginalnym dziełem autora/autorów; 

3) autor nie narusza praw autorskich wyników badań naukowych i materiałów 

ilustracyjnych osób trzecich; 

4) nie pominięto w nadesłanym tekście informacji o osobach, instytucjach, które 

wniosły wkład do osiągnięcia prezentowanych w tekście wyników badań; 

5) nie pominięto w nadesłanym tekście informacji o finansowaniu badań przez osoby, 

instytucje lub organizacje krajowe i zagraniczne.                            

3. Konsekwencje prawne nieuczciwości naukowej (plagiaty, autoplagiaty) ponoszą autorzy 

utworów. 

4. Autor zobligowany jest do podpisania z redakcją umowy o przekazaniu praw autorskich 

majątkowych w zakresie umożliwiającym opublikowanie utworu w czasopiśmie naukowym 

„Heteroglossia – studia kulturoznawczo-filologiczne” w wersji cyfrowej i drukowanej oraz 

udostępniania utworu w wolnym dostępie (open acces). 

5. Wymóg wskazany w pkt 4, w przypadku utworu wieloautorskiego, dotyczy każdego z 

autorów. 

 

 

§ 3. Opłaty publikacyjne 

 

1. Za przyjęcie utworu do procesu recenzyjnego oraz za publikację w czasopiśmie naukowym 

„Heteroglossia – studia kulturoznawczo-filologiczne” pobierane są opłaty publikacyjne. 
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2. Wysokość opłat publikacyjnych oraz sposób dokonywania płatności odbywa się zgodnie z 

Instrukcją dokonywania opłat publikacyjnych w czasopiśmie naukowym „Heteroglossia – 

studia kulturoznawczo-filologiczne”.  

3. Instrukcja, o której mowa w pkt 2, stanowi Załącznik 1 do niniejszego regulaminu. 

 

 

§ 4. Odpowiedzialność i współpraca 

 

1. We wszelkich sprawach związanych z prowadzeniem czasopisma naukowego „Heteroglossia 

– studia kulturoznawczo-filologiczne” w kontakcie z autorami i innymi osobami odpowiada 

redakcja czasopisma. 

2. W szczególności redakcja czasopisma odpowiada na pojawiające się pytania autorów i 

recenzentów.  

3. W sprawach dotyczących rozliczeń redakcja czasopisma działa w porozumieniu z Kwesturą 

Wyższej Szkoły Gospodarki z siedzibą w Bydgoszczy. 

4. Wydawcą czasopisma naukowego „Heteroglossia – studia kulturoznawczo-filologiczne” jest 

Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, należące do Grupy 

Wydawniczej Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.  

 

§ 5. Uwagi końcowe 

 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2022 roku. 


