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BEZPIECZEŃSTWO GLOBALNE W XXI WIEKU.
ŚRODOWISKO BEZPIECZEŃSTWA POLSKI
Monografia naukowa zostanie wydana w Wydawnictwie ArchaeGraph. Indywidualny Identyfikator Wydawnictwa: 71300, według wykazu
wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe MNiSW. KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z
dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe
W oparciu o dokument: Ewaluacja jakości działalności naukowej – przewodnik, Konstytucja dla Nauki, Ustawa 2.0, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2018 (Zespół
MNiSW w składzie: Aleksander Dańda, Bogdan Szkup, Bartłomiej Banaszak, Miłosz Rojek, Przemysław Wewiór) oraz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA
WYŻSZEGO z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej:

Za rozdział w każdej innej monografii naukowej opublikowanej w wydawnictwie zamieszczonym w wykazie ministerialnym przyznaje
się 20 punktów”.

Wybierz wariant:
Monografia w wydawnictwie z listy
ministerialnej - 80 pkt.
Rozdział w monografii w wydawnictwie z
listy ministerialnej - 20 pkt.
Monografia w wydawnictwie spoza listy
ministerialnej - 20 pkt.
Rozdział w monografii w wydawnictwie
spoza listy ministerialnej - 5 pkt.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione

Szanowni Państwo,
Rozpoczęliśmy realizację II projektu badawczego pt.
bezpieczeństwo globalne w xxi wieku.
Środowisko bezpieczeństwa Polski
Celem projektu jest realizowanie badań ilościowych i
jakościowych związanych z problematyką
bezpieczeństwa w wymiarze globalnym.
Projekt badawczy skierowany jest do pracowników
naukowych, doktorantów, studentów oraz praktyków
zajmujących się problematyką bezpieczeństwa krajowego,
międzynarodowego czy globalnego.
Zakładane efekty realizowanego projektu badawczego:
- cykliczne wydawanie monografii naukowych z obszaru nauk
o bezpieczeństwie zawierających artykuły naukowe
napisane przez osoby zaangażowane w projekt badawczy.

W związku z powyższym, zapraszamy Państwa
do przesyłania tekstów do monografii naukowej
pod redakcją pt.
Bezpieczeństwo globalne w XXI wieku.
Środowisko bezpieczeństwa Polski
Proponowana tematyka rozdziałów naukowych:
*Globalne zasady dotyczące bezpieczeństwa narodowego
*Bezpieczeństwo regionalne
*Bezpieczeństwo wewnętrzne
*Bezpieczeństwo ekonomiczne
*Bezpieczeństwo polityczne
*Bezpieczeństwo publiczne
*Bezpieczeństwo społeczne
*.....
Przygotowany tekst należny przesłać na adres:
bezpieczenstwo@know-press.eu

Wymagana objętość artykułu: maksymalnie 24 tys. znaków typograficznych ze
spacjami, w tym elementy graficzne
Sugerowana struktura abstraktu i tekstu przesłanego do redakcji

TYTUŁ
Streszczenie: Samodzielny tekst (do 1000 znaków ze spacjami), który ma
informować o zawartości pracy. Powinien zawierać takie elementy, jak: cel
badawczy, metody badawcze oraz główne wnioski.
Słowa kluczowe: słowo kluczowe, słowo kluczowe
Title of the Paper in English
Summary: This is summary in English. This is summary in English. This is summary in
English. This is summary in English. This is summary in English. This is summary in
English.
Keywords: key word 1, key word 2, key word 3, key word 4, key word 5
1.Wstęp
2.Część teoretyczna artykułu (przegląd literatury)
3.Część badawcza artykułu
3a. Metody badawcze (metoda / metodologia / model badawczy / hipotezy
badawcze)
3b. Analiza danych i wyniki
4.Zakończenie
5. Bibliografia

TERMINY
Podane na stronie internetowej:
www.know-press.eu
OPŁATY

1) Opublikowanie rozdziału w monografii (e-book): 800 zł (brutto)
(w tym:
-konsultacje metodologiczne
-konsultacje w zakresie badan ankietowych
-konsultacje w zakresie analizy statystycznej wyników)
(Po uzyskaniu pozytywnych recenzji) (bez względu na liczbę autorów)
Wersja papierowa monografii: 50 zł (musi być minimum 10 osób zainteresowanych tą formą
publikacji)
Dodatkowo proponujemy (opłaty ustalamy indywidualnie):
2) Włączenie się Autora do badań ilościowych realizowanych w ramach projektu (dołączenie
własnych pytań do kwestionariusza ankiety oraz otrzymanie bazy danych z wynikami)
3) Włączenie się Autora do badań ilościowych realizowanych w ramach projektu + otrzymanie
wyników (statystyki opisowe)
INSTYTUCJE ZAINTERESOWANE UDZIELENIEM PATRONATU NAD PROJEKTEM BADAWCZYM ORAZ
OSOBY ZAINTERESOWANE WŁĄCZENIEM SIĘ DO RADY NAUKOWEJ PROJEKTU ZAPRASZAMY DO
KONTAKTU MAILOWEGO

Numer konta bankowego:
LABORATORIUM WIEDZY ARTUR BORCUCH
69 2530 0008 2004 1029 6300 0001
Z dopiskiem: Projekt badawczy "bezpieczenstwo", Imię i Nazwisko

CERTYFIKATY

Osoby, których teksty zostaną zaakceptowane do monografii otrzymają:
- certyfikat uczestnictwa w projekcie badawczym pt.:
Bezpieczeństwo globalne w XXI wieku.
Środowisko bezpieczeństwa Polski
- zaświadczenie o opublikowaniu rozdziału w monografii naukowej pod redakcją
pt.
Bezpieczeństwo globalne w XXI wieku.
Środowisko bezpieczeństwa Polski

LICZBA PUNKTÓW ZA ROZDZIAŁ W MONOGRAFII (20 PKT)

W oparciu o dokument: Ewaluacja jakości działalności naukowej – przewodnik,
Konstytucja dla Nauki, Ustawa 2.0, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
Warszawa 2018 (Zespół MNiSW w składzie: Aleksander Dańda, Bogdan Szkup,
Bartłomiej Banaszak, Miłosz Rojek, Przemysław Wewiór) oraz ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie
ewaluacji jakości działalności naukowej: „Za rozdział w monografii naukowej
opublikowanej w wydawnictwie zamieszczonym w wykazie ministerialnym
przyznaje się 20 punktów”.

Kierownicy projektu badawczego:

dr hab. Wojciech Salerta, prof. UJK

Rada naukowa projektu (w porządku alfabetycznym):

dr hab. Arkadiusz Adamczyk, prof. UJK
dr inż. Marek Betiuk
dr Ramona Birau (Tunisia)
dr Hounaida Daly (Romania)
dr hab. Andrzej Dawidczyk, prof. WSPol
prof. Rashmi Gujrati (India)
dr hab. Patrycja Jakóbczyk-Adamczyk, ptof. UJK
prof. dr hab. inż. Marian Kozub
dr hab. Ryszard Niedźwiedzki, prof. UJD
dr hab. Jacek Regina-Zacharski, prof. UŁ
prof. Cristi Spulbar (Romania)
dr hab. Nina Stępnicka, prof. UJK
dr Mariusz Tomczyk
dr hab. Jerzy Zalewski, prof. WAT

