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Poznań, 18.12.2018 roku
Katedry i jednostki ogólnouczelniane
Uniwersytetu Przyrodniczego w
Poznaniu

Dotyczy planu wydawniczego na 2019 rok
Uprzejmie proszę o składanie wniosków (formularz na stronie internetowej Wydawnictwa,
www.wydawnictwo.up-poznan.net/) na wszystkie prace zaplanowane do opublikowania w
Wydawnictwie Uniwersytetu Przyrodniczego, tj.:
• rozprawy naukowe (np. prace habilitacyjne)
• inne prace naukowe (np. monografie)
• podręczniki, skrypty i inne publikacje dydaktyczne
• materiały konferencyjne, jubileuszowe i inne
w terminie do 31 stycznia 2019 roku.
1. Wnioski proszę składać właściwym Redaktorom Wydziałowym lub Przewodniczącemu
Komitetu Redakcyjnego w wypadku jednostek ogólnouczelnianych.
2. Zgodnie z decyzją Komitetu Redakcyjnego wnioski należy złożyć także w wypadku prac
zgłaszanych w poprzednich latach.
Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego – prof. dr hab. Jacek Wójtowski Redaktorzy:
Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii – dr hab. Stanisław Grześ
Wydział Leśny – dr hab. Andrzej Mazur
Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach – dr hab. Sebastian Nowaczewski
Wydział Technologii Drewna – dr hab. inż. Andrzej Krauss, prof. nadzw.
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu – prof. dr hab. Anna Golcz
Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu – dr hab. inż. Julita Reguła
Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej – prof. dr hab. inż. Jolanta Komisarek
Wydział Ekonomiczno-Społeczny – dr hab. Arkadiusz Sadowski
Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego
prof. dr hab. Jacek Wójtowski

………………………….

Jednostka
Zgłoszenie publikacji do planu wydawniczego na 2019 rok
Autor (i współautorzy)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Tytuł…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Rodzaj publikacji:
󠄀

rozprawa naukowa

monografia

podręcznik

󠄀

skrypt

materiały konferencyjne

󠄀 inne (określić rodzaj)
Termin złożenia publikacji do Wydawnictwa (Redaktora Działu)
………………………………………………..
Wstępna objętość pracy (arkusze wydawnicze lub liczba stron)
………………………………………………..
Kolorowe ilustracje (liczba stron lub objętość)
……………………………………………….
Proponowany nakład…………………………………………………………
Konspekt publikacji lub spis treści (w załączniku)
Informacja o źródłach finansowania: rozpraw naukowych, monografii, materiałów
konferencyjnych i innych publikacji niedydaktycznych
………………………………………………………………………………….
Data: ………………
.........................................
Autor

