Zasady publikacji prac studentów Instytutu Socjologii, Uniwersytetu Warszawskiego
Podstawowymi celami publikacji prac studentów przez Instytut jest włączenie „głosu studentów” do
dyskusji akademickich, promocja Instytutu jako wiodącego ośrodka badawczo-dydaktycznego w
Polsce oraz dawanie szansy na budowanie kariery naukowej studentów, pragnących pisać doktoraty
lub badać i uczestniczyć w dyskusjach akademickich1.
Prace byłyby publikowane na stronie IS, opatrzone nr-em ISBN oraz zrecenzowane przez dwóch
pracowników naukowych IS. Prace byłyby redagowane, za wynagrodzeniem.
Organizacja procesu selekcji
Ciałem powołanym do decydowania o selekcji prac do publikacji jest Komisja Dydaktyczna
1. W ramach Komisji Dydaktycznej powstaje dwuosobowy zespół opiniujący wstępnie wnioski
studentów, kierowane do Komisji.
2. Komisja, po dyskusji i selekcji, wybiera prace do publikacji, rangując je, ze względu na
przyjęte tu założenie, że środki na publikację będą zależne od budżetu Instytutu (a zatem
będą zmienne). Pozycja w rankingu będzie bardziej lub mniej uprawdopodobniała realną
publikację.
3. Komisja Dydaktyczna, biorąc pod uwagę stworzony ranking, przyznaje proporcjonalnie środki
na publikację.
Podstawowe kryteria akceptacji i wyboru prac do publikacji
1. Publikowane mogą być prace studentów, realizowane w ramach zajęć akademickich
(seminariów, warsztatów i seminariów badawczych, etc.), kół naukowych, funkcjonujących w
ramach Instytutu oraz badań, w których studenci socjologii grali rolę kluczową (byli (współ)autorami projektu badawczego, autorami głównymi tekstu, o którego publikację się
wnioskuje). Publikowane mogłyby być także prace magisterskie i licencjackie,
rekomendowane przez recenzentów do publikacji/prac nad artykułem oraz prace
magisterskie, wytypowane do konkursów, które nie zostały do nich zakwalifikowane, pod
warunkiem, że prace dyplomowe nie miałyby stanowić podstawy do artykułów naukowych
(chodzi o to, by nie dublować publikacji, ani nie zniechęcać studentów do publikacji
artykułów)
2. Publikacja ma charakter publikacji Instytutu. To Instytut miałby być głównym wydawcą i
„marką”, pod którą pojawiać się będą publikacje.
3. Do konkursu mogą być zgłoszone prace studentów, którzy w momencie zgłaszania są
studentami IS lub też ukończyli rok wcześniej pierwszy lub drugi stopień studiów.
4. Terminy zgłaszania prac to: 30 października oraz 30 maja, każdego roku. Po zamknięciu listy
zgłoszeń, komisja oceniająca podejmuje decyzję o kwalifikacji do publikacji w ciągu miesiąca
od zakończenia naboru.
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Dlatego ważnym elementem procesu publikacji są recenzje naukowe publikacji, dzięki którym publikacja IS
byłaby uznawana za naukową i braną pod uwagę w ocenie studentów przez różnorakie instytucje
grantodawcze, czy też przy kolejnych etapach procesu budowania kariery naukowej

5. Publikacje mogą być współfinansowane przez inne instytucje niż Instytut, ALE tylko wówczas
gdy to status IS, jako instytucji publikującej będzie w widoczny sposób równorzędny z
pozostałymi instytucjami, wspierającymi publikację.
6. Komisja oceniająca bierze pod uwagę: wartość merytoryczną publikacji, ze względu na
jasność sformułowania tematu i problemu, klarowność i logikę wywodu, oryginalność
tematu bądź ujęcia, poprawność językową, w przypadku prac dyplomowych – recenzje, w
przypadku innego typu pracy – może zasięgnąć opinii prowadzącego pracę (oceniającego ją
w ramach zajęć lub innego cyklu dydaktycznego).

