Strategia czasopisma Colloquium na lata 2019-2023

Kwartalnik „Colloquium" ukazuje się od 2009 r. jako recenzowane czasopismo naukowe
poświęcone szeroko pojętej problematyce edukacyjnej, filozoficzno-społecznej, kulturowej,
jak i politologicznej. Wiodącą w czasopiśmie dyscypliną naukową, wg aktualnej klasyfikacji,
jest pedagogika oraz nauki o polityce i administracji (w ramach dziedziny nauk społecznych).
Dyscyplinami przypisanymi są także nauki o bezpieczeństwie i psychologia.
Wszystkie artykuły są recenzowane. Procedura recenzowania jest zgodna z zaleceniami
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Artykuły są publikowane na licencji Creative
Commons BY NC ND 4.0. Każdy artykuł ma nadawany indywidualny numer DOI (cyfrowy
identyfikator dokumentu elektronicznego). Redakcja przeciwdziała nieuczciwym praktykom
publikacyjnym zgodnie z wytycznymi Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej COPE (Committee on
Publication Ethics). Ponadto każdy artykuł poddawany jest analizie w systemie
antyplagiatowym. Wszystkie artykuły są dostępne w Open Access. ,,Colloquium" ukazuje się
w wersjach: elektronicznej dostępnej w Internecie w formie otwartego dostępu i papierowej.
e na
Pierwotną (referencyjną) wersją czasopisma jest wersja online. Szczegółowe informacj
przypisów
nia
temat standardu przygotowania artykułu (jego struktury, zasad sporządza
i bibliografii, formularze do pobrania oraz opis procedury recenzowania) zamieszczone są na
stronie internetowej czasopisma w zakładce „Dla Autorów".
Kwartalnik znajduje się na listach indeksowanych czasopism w:
•
•
•
•
•
•
•

CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities);
BazHum (Baza bibliograficzna polskich naukowych czasopism humanistycznych
i społecznych);
Index Copernicus Journal Master List (ICV 2019 = 84.37);
ICM (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
Uniwersytetu Warszawskiego);
ERIH PLUS (EUROPEAN REFERENCE INDEX FOR THE HUMANITIES AND
SOCIAL SCIENCES);
PBN I POL-index;
DOAJ (Directory of Open Access Journals).

Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 roku kwartalnik „Colloquium" (ISSN
2081-3813; e-ISSN 2658-0365) otrzymał 70 punktów i znajduje się na 29809 pozycji wykazu
z przypisanymi dyscyplinami naukowymi: nauki o bezpieczeństwie, nauki o polityce
i administracji, pedagogika i psychologia.
Decyzją

W 2019 roku został zakwalifikowany do ministerialnego (MNiSW) programu „Wsparcie dla
czasopism naukowych".
Prowadzone prace nad rozwojem czasopisma mają na celu dalsze podniesienie jego poziomu
naukowego, rozpoznawalności, cytowalności i poziomu umiędzynarodowienia.
Celem strategicznymi działania Redaktora Naczelnego, Rady Naukowej oraz Rady
Redakcyjnej jest publikacja wysokiej jakości badań naukowych oraz wywoływanie ważnej

dyskusji naukowej na łamach czasopisma. Cel ten zrealizowany zostanie poprzez realizacj ę
celów głównych:
1. Umiędzynarodowienie czasopisma;
2. Budowanie rozpoznawalności czasopisma;
3. Budowanie prestiżu czasopisma;
Do realizacji celu strategicznego i celów głównych ustala się następujące cele pomocnicze:
1) znalezienie się w bazie naukowej Scopus i CEEOL (Central and Eastern European
Online Library);
2) dalsze umiędzynarodowienie Redakcji Naukowej czasopisma;
3) umiędzynarodowienie Rady Redakcyjnej czasopisma;
4) zakup oprogramowania do zarządzania pracami edytorskimi i wydawniczymi albo
licencji na to oprogramowanie;
5) wdrożenie i optymalizacja strony internetowej czasopisma;
6) wzrost cytowalności artykułów naukowych czasopisma;
7) aplikowanie do innych baz naukowych;
8) deponowanie artykułów w repozytoriach: preprintów i postprintów;
9) podniesienie liczby punktów czasopisma do 140 punktów;
1O) dalsze korzystanie z usług Agencji rejestracyjnej Digital Object Identifier (DOI);
11) dalsze korzystanie z oprogramowania antyplagiatowego plagiat.pl;
12) dbanie o efektywne funkcjonowanie systemu OJS (Open Journal Systems 3.3.0.7);
13) pozyskanie sprzętu do funkcjonowania redakcji;
14) podjęcie działań promocyjnych czasopisma.
Macierz powiązania celów głównych i celów pomocniczych strategii:
Cele główne
Umiędzynarodowienie

czasopisma
Budowanie rozpoznawalności czasopisma
Budowanie prestiżu czasopisma

1.

Wdrażanie

Cele pomocnicze - numery zgodnie z wykazem
1, 2, 3, 5, 7, 14.
1, 3, 6, 7, 8, 9, 14.
1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13.

strategii:

Cele

Zadania

Znalezienie się w bazie
naukowej Scopus

Opracowanie i wysłanie
wniosku

Dalsze

Powołanie

umiędzynarodowienie

redakcji naukowej
czasopisma

dwóch
naukowców z
międzynarodową
afiliacją (skład

rady z
naukowcami z
zagranicy)
ośmioma
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Odpowiedzialność

Odniesienie
czasowe
III kwartał 2023

Rada redakcyjna

IV kwartał 2023

Redaktor naczelny

Umiędzynarodowienie

Rady Redakcyjnej
czasopisma

Powołanie jednej osoby
z międzynarodową

IV kwartał 2023

Redaktor naczelny

afiliacją

Zakup oprogramowania do Stworzenie listy
IV kwartał 2023
zarządzania pracami
potrzebnego
edytorskimi i
oprogramowania,
wydawniczymi albo
zabezpieczenie środków
licencji na to
finansowych
oprogramowanie

Rada redakcyjna

Wdrożenie

Zadanie ciągłe

Rada redakcyjna

i optymalizacja Badanie stopnia
strony internetowej
zadowolenia z działania
czasopisma
strony internetowej
czasopisma wśród jej
użytkowników

Wzrost cytowalności
artykułów naukowych
czasopisma

Stworzenie listy
cytowanych
autorów z dyscypliny
wiodącej i
zaproponowanie im
publikacji na łamach
czasopisma;
Promowanie
czasopisma wśród
młodych naukowców i
studentów

Zadanie ciągłe

Rada naukowa,
Rada redakcyjna

Aplikowanie do innych
baz naukowych

Opracowanie i wysłanie
wniosków

IV kwartał 2023

Redaktor naczelny,
Rada redakcyjna

III kwartał 2022

Rada redakcyjna

Opracowanie i wysłanie
wniosku do MNiSW

IV kwartał 2021

Redaktor naczelny,
Rada redakcyjna

Zakup licencji

IV kwartał 2021

Rada redakcyjna

najchętniej

Deponowanie artykułów w Zyskanie dostępu do
repozytoriach: preprintów repozytoriów
i postprintów
Podniesienie liczby
punktów czasopisma do
140 punktów
Dalsze korzystanie z usług
Agencji rejestracyjnej
Digital Object Identifier
(DOI)
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Dalsze korzystanie z
oprogramowania
antyplagiatowego
plagiat.pl
Dbanie o efektywne
funkcjonowanie systemu
OJS (Open Journal
Systems 3.3.0.7)

Zakup licencji

IV kwartał 2021

Rada redakcyjna

Badanie poziomu
zadowolenia
użytkowników systemu

III kwartał 2022

Rada redakcyjna

Pozyskanie sprzętu do
funkcjonowania redakcji

Zabezpieczenie
środków finansowych,
udział w przetargu

III kwartał 2022

Rada redakcyjna

Podjęcie działań

Stworzenie materiałów
promocyjnych,
stworzenie listy

Zadanie ciągłe

Rada redakcyjna

promocyjnych czasopisma

wydarzeń,podczas

których promowane
będzie czasopismo,
kolportaż materiałów

2. Analiza ryzyka w zakresie wdrażania strategii:

Rodzaj ryzyka

Zmiany prawa
wpływające na

Prawdopodobieństwo

Stopień

Działania

wystąpienia

oddziaływania

zaradcze/naprawcze
i odpowiedzialność
za ich wdrożenie
Ciągłe podnoszenie

na
realizację celów
strategicznych
Bardzo wysoki

średnie

jakości,

punktację

rozpoznawalności

czasopisma

czasopisma, tak, by
w przypadku zmian
być na nie
odpornym;
Odpowiedzialność:

Brak środków
finansowych na

średnie

Bardzo wysoki

działalność

czasopisma

Redaktor naczelny
Zabezpieczenie
funkcjonowania
finansowego w
budżecie AMW;
Wnioskowanie o
środki zewnętrzne;
Odpowiedzialność:

Redaktor naczelny,
Rada wydawnicza
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Występowanie

wysokie

średni

wysokie

średni

nieuczciwych
prakty k
publikacyjnych

Nieterminowość

w

składaniu

czasopisma

Uwrażliwianie

Twórc ów w zakres ie
wytyc znych
Komi tetu ds. Etyki
Publikacyjnej COPE ;
zabezpieczenie
funkcjonowania
system u
antyplagiatowego
Opracowanie
przejrzystych
proced ur w zakresie
tworzenia numer ów
czasopisma,
publikacja ich i
uwrażliwianie

Twórców i
Recenzentów;
Odpowiedzialność :

Brak
zainteresowania
dołączeniem do
Rady naukowej
naukowców z

wysoki

średnie

Redaktor Naczelny,
Rada redakc yjna
Wspieranie
budowania sieci
kontaktów
międzynarodowych

przez pracowników
WNH iSAM W;

międzynarodową

Odpowiedzialność:

afiliacją

Redaktor Naczelny

tor Naczelny, który
Za okresowy przegląd strategii i jej modyfikację odpowiedzialny jest Redak
ki i zalecenia.
podczas ostatniego spotkania w roku Rady redakcyjnej przedstawia wnios
ością głosów.

Zmiany w Strategii są zatwierdzane przez Radę Redakcyjną zwykłą większ

naczelny czasopisma Colloquium

dr hab. Jerzy
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ojkoł,

prof. AMW
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