
Załącznik  do Zarządzenia nr 98/2021  

Rektora KPSW w Jeleniej Górze  

z dnia 18 października 2021 r. 

 

Regulamin Centrum Badań Interdyscyplinarnych i Wydawnictw Karkonoskiej 
Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze 

§1 

Centrum Badań Interdyscyplinarnych i Wydawnictw – zwane dalej „CBIW” jest jednostką 

Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze realizująca zadania Uczelni, o 

których mowa w § 5 ust.1 i 2 pkt7 oraz ust. 3 pkt 1.Statutu KPSW w Jeleniej Górze 

§2 

Zadaniami CBIW w zakresie badań interdyscyplinarnych są, w szczególności: 

1) prowadzenie, wspieranie i koordynowanie badań o charakterze 

interdyscyplinarnym nad problematyką z zakresu nauk humanistyczno-

społecznych, przyrodniczo-technicznych oraz nauk o zdrowiu; 

2) inicjowanie, wspieranie i koordynowanie przedsięwzięć publikacyjno-

wydawniczych;  

3) inicjowanie i koordynowanie udziału KPSW  w krajowych i międzynarodowych 

programach badawczych w zakresie tematyki badawczej, o której mowa 

w punkcie 1); 

4) pozyskiwanie i obsługa programów i projektów badawczych krajowych 

i międzynarodowych w zakresie tematyki badawczej, o której mowa w punkcie 1); 

5) organizacja i współorganizacja konferencji i seminariów naukowych krajowych i 

międzynarodowych; 

6) współpraca z wydziałami KPSW przy organizacji wydarzeń naukowych; 

7) współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi; 

8) prowadzenie działalności popularyzującej naukę; 

9) zgłaszanie zapotrzebowania finansowego do corocznego budżetu w zakresie 

organizacji i współorganizacji konferencji i seminariów naukowych krajowych i 

międzynarodowych, itp. 

 

§3 

Zadania CBIW w zakresie wydawnictw naukowych: 
1) przygotowywanie projektów planów strategicznych polityki wydawniczej Uczelni  

i planów wydawniczych, przy współpracy i po zaopiniowaniu przez Radę 
Wydawniczą Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze; 

2) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie: 
a) monografii i rozpraw naukowych; 
b) periodyków naukowych; 
c) materiałów naukowych, konferencji tematycznych; 
d) podręczników akademickich i skryptów; 
e) wydawnictw informacyjnych, promocyjnych i katalogów; 
f) innych istotnych dla Uczelni pozycji wydawniczych; 

3) powoływanie recenzentów do zgłaszanych artykułów i publikacji; 
4) przyjmowanie do publikacji materiałów wydawniczych Uczelni; 
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5) wydawanie opinii w sprawie przyjęcia do wydania pozycji zgłoszonych poza 
zatwierdzonym planem wydawniczym; 

6) współpraca z wydawnictwami naukowymi zewnętrznymi, w ramach zawartych 
umów wydawniczych i kowydawniczych; 

7) współpraca z Radą Wydawniczą KPSW oraz Dyrektorem Biblioteki i Centrum 
Informacji Naukowej KPSW im. Juliusza Słowackiego w szczególności: w zakresie  
a) procedury wydawniczej KPSW,  
b) planów wydawniczych, 
c) tworzenia sprawozdań z działalności 
d) ustalania corocznego budżetu wydawniczego. 

 

§4 

1. CBIW w ramach działalności wydawniczej wydaje periodyki naukowe KPSW 

zarejestrowane w sądowym rejestrze dzienników i czasopism: 

1) Zeszyty Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych; 

2) Zeszyty Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych. 

 

2. Redakcję periodyków naukowych KPSW wymienione w ust.1 prowadzą Redaktorzy 

Naczelni wyznaczeni i zarejestrowani w  sądowym rejestrze dzienników i czasopism. 

§5 

CBIW kieruje Kierownik wyznaczony zarządzeniem przez Rektora KPSW, który 

odpowiada za planowanie i realizację zadań CBIW. 

§6 

Na wniosek Kierownika CBIW Rektor wyznacza Sekretarza Naukowego Centrum. Zakres 

działania Sekretarza Naukowego Centrum określa Kierownik Centrum. 

§7 

Działalność Centrum finansowana jest ze: 

1) środków własnych pozyskiwanych na realizację projektów badawczych, 

organizacyjnych, koordynacyjnych i wspierających; 

2) środków budżetowych KPSW. 

§8 

Siedzibą Centrum Badań Interdyscyplinarnych i Wydawnictw jest Biblioteka i Centrum 

Informacji Naukowej im. Juliusza Słowackiego Karkonoskiej Państwowej Szkoły 

Wyższej w Jeleniej Górze; ul. Lwówecka 18; 58-506 Jelenia Góra  

 

 


