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ZARZĄDZENIE Nr 3/2021 

Dziekana Wydziału Prawa i Administracji  

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu  

z dnia 15 marca 2021 roku 

  

Regulamin konkursu na redaktora naczelnego czasopism  

na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

Na podstawie § 26 ust. 1 pkt 11 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu  

z dnia 16 kwietnia 2019 r. (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 120 ze zm.)  

zarządzam, co następuje: 

§ 1 

Regulamin konkursu na redaktora naczelnego czasopism na Wydziale Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zwany dalej „Konkursem”  ma zastosowanie 

do następujących czasopism: 

- Studi polacco-italiani di Toruń  (Toruńskie Studia Polsko-Włoskie), 

- Prawo Budżetowe Państwa  i Samorządu, 

- Toruńskie Studia Prawnicze (Studia Iuridica Toruniensia), 

- Comparative Law Review,  

zwanych dalej „czasopisma”. 

§ 2 

1. Organizatorem Konkursu jest Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika w Toruniu, zwany dalej Dziekanem.  
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2. W celu przeprowadzenia Konkursu Dziekan powołuje  pięcioosobową Komisję 

konkursową, zwaną dalej „Komisją”, która działa zgodnie z niniejszym regulaminem. 

 

§ 3 

Celem Konkursu jest wybór  redaktorów naczelnych czasopism wymienionych w § 1.  

§ 4 

1. Kadencja redaktorów naczelnych czasopism pokrywa się z kadencją władz 

dziekańskich Wydziału Prawa i Administracji UMK ustaloną zasadami Statutu UMK. 

2. Konkursy na stanowiska redaktorów naczelnych czasopism powinny być rozpisane nie 

później niż do końca drugiego miesiąca trwania nowej kadencji władz dziekańskich i 

nie później niż do końca trwania trzeciego miesiąca  rozpoczętej kadencji władz 

Wydziału. 

§ 5 

1. Konkurs ma charakter wewnątrz wydziałowy. 

2. Konkurs ogłasza Dziekan,  informując o nim Społeczność Wydziału za 

pośrednictwem strony internetowej Wydziału Prawa i Administracji  oraz poprzez 

wywieszenie ogłoszenia o konkursie na tablicy ogłoszeń dziekańskich. 

3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2, zawiera: 

1) termin składania zgłoszeń określony co do dnia i godziny, nie krótszy niż 2 tygodnie 

od pierwszej publikacji ogłoszenia na stronie internetowej Wydziału Prawa i 

Administracji, 

2) adres, na który mają być składane  zgłoszenia, 

3) sposób nadsyłania zgłoszeń – tj. w formie elektronicznej, 

4) określenie wymogów zgłoszenia, w  których mowa w § 6, 

5) datę planowanego rozstrzygnięcia Konkursu, 

6) miejsce publikacji niniejszego regulaminu, 

7) dane kontaktowe organizatora Konkursu. 

§ 6 

1. Zgłoszenie kandydatury  na redaktora naczelnego musi zawierać : 

1) opis koncepcji rozwoju i prowadzenia czasopisma (maksymalnie 3 strony  

maszynopisu), 
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2)  życiorys kandydata na redaktora naczelnego czasopisma, uwzgledniający opis 

osiągnięć naukowych z ostatnich 4 lat oraz doświadczeń w redagowaniu czasopisma 

naukowego  istotnych z punktu widzenia sprawowania funkcji redaktora naczelnego, 

3) dane kontaktowe Kandydata tj.  adres korespondencyjny, adres  e-mail, nr telefonu, 

4) zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów Konkursu. 

2. Dane zawarte w zgłoszeniu są poufne i przeznaczone wyłącznie do wiedzy Komisji 

konkursowej. 

3. Konkurs uważa się za ważny, gdy przystąpi do niego co najmniej jeden kandydat. 

4. Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat, Dziekan przedłuża termin zbierania 

zgłoszeń o kolejne dwa tygodnie, § 4 stosuje się odpowiednio. 

5. Komisja po stwierdzeniu kompletności zgłoszeń dopuszcza kandydatów do udziału w 

Konkursie. Decyzja Komisji zostaje przekazana  kandydatom za pośrednictwem  

wiadomości e-mail. Decyzja Komisji jest ostateczna i podlega bezzwłocznej publikacji 

w sposób określony w § 5 ust. 2. 

§ 7 

1. Wyboru kandydata na redaktora naczelnego dokonuje Komisja obradująca w pełnym 

składzie, zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym. 

2. Głosowanie dokonywane jest na jednakowych kartach do głosowania, zawierających 

zestaw nazwisk  kandydatów w kolejności alfabetycznej. 

3. Głosowanie dokonywane jest przez pozostawienie nazwiska wybranego kandydata i 

skreślenie pozostałych kandydatów. 

4. Głos jest nieważny w przypadku: 

1) pozostawienia nieskreślonego nazwiska więcej niż jednego kandydata; 

2) braku skreśleń; 

3) głosów nieważnych nie bierze się pod uwagę; 

4) karta, na której skreślono wszystkie nazwiska, jest ważna i traktowana jest jako 

odrzucenie wszystkich kandydatur przystępujących do konkursu; 

5) w razie odrzucenia przez Komisję konkursową wszystkich kandydatur zgłoszonych do 

konkursu albo w razie niewyłonienia zwycięscy konkursu, Komisja konkursowa 
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uznaje, że konkurs nie doprowadził do wybrania kandydata. W takim razie winien być 

ogłoszony nowy konkurs.  

5. Podczas zebrania Komisji (możliwa forma zdalna) dla dokonania wyboru redaktora 

naczelnego, członkowie Komisji mogą zadawać kandydatom pytania związane z 

przedmiotem Konkursu oraz z informacjami zawartymi w zgłoszeniach kandydatów. 

Obecność kandydatów (możliwa w formie zdalnej) w podczas posiedzenia Komisji, w 

części przeznaczonej na ewentualne zadawanie pytań jest obowiązkowa. Kandydatury 

osób nieobecnych mogą zostać poddane pod głosowanie, gdy ich nieobecność podczas 

posiedzenia Komisji była uprzednio usprawiedliwiona, a Komisja tak postanowi. 

6. Przy wyborze redaktora naczelnego członkowie Komisji biorą pod uwagę przede 

wszystkim następujące kryteria: 

1) doświadczenie istotne z punktu widzenia sprawowania funkcji  redaktora naczelnego; 

2) koncepcję prowadzenia i rozwoju czasopisma; 

3) ewentualnie odpowiedzi udzielone na pytania członków Komisji. 

§ 8 

Praca redaktora naczelnego odbywać się będzie wyłącznie w ramach wolontariatu. 

§ 9 

1. Redaktor naczelny zaproponuje Dziekanowi współpracowników na funkcje zastępcy  

redaktora naczelnego i sekretarza redakcji, w celu ich powołania.  

2. Funkcje zastępcy  redaktora naczelnego i sekretarza redakcji wykonywane są w 

ramach wolontariatu.  

3. Dziekan zatwierdza skład redakcji w drodze zarządzenia. 

 

§ 10 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Dziekan 

            Wydziału Prawa i Administracji 

 

          Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski 


