
REGULAMIN WYDAWNICZY WYDZIAŁU INSTRUMENTALNEGO

1. Niniejszy  regulamin  dotyczy  wszystkich  publikacji  wydawanych  na  Wydziale 
Instrumentalnym,  finansowanych  ze  środków  Uczelni  oraz  Ministra  Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego. 

2. Termin „publikacja” oznacza wszelkie formy wydawnictw finansowanych ze środków 
wymienionych w punkcie 1. Są to m.in: płyty, książki, nuty, artykuły.

3. Publikacje  wydawane  na  Wydziale  Instrumentalnym  stanowią  dorobek  tego 
Wydziału.

4. Regulamin  obowiązuje  wszystkich  Pedagogów  i  Studentów  Wydziału 
Instrumentalnego.

5. Przed  przystąpieniem  do  realizacji  wydawnictwa  należy  uzyskać  pisemną  zgodę 
Dziekana  Wydziału  Instrumentalnego  oraz  potwierdzenie  wysokości  środków 
przyznanych na finalizację publikacji.

6. Po otrzymaniu  zgody Dziekana  Wydziału Instrumentalnego  należy wypełnić  druk 
zapotrzebowania  1b  (kolor  zielony)  w  przypadku  realizacji  ze  środków  Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub druk zapotrzebowania 1a w przypadku realizacji 
ze środków Uczelni.

7. Dopiero  po  otrzymaniu  wszystkich  podpisów  wymaganych  na  drukach 
zapotrzebowań  można przystąpić  do realizacji wydawnictwa. Należy bezwzględnie 
przestrzegać podanych danych tj. nakład, rodzaj publikacji, czas realizacji.

8. Obowiązkiem  osoby  zainteresowanej  publikacją  jest  bezwzględne  przestrzeganie 
odpowiedniego użycia logotypów. W przypadku projektów realizowanych ze środków 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego należy użyć logotypów Akademii Muzycznej 
im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
W  wydawnictwach  realizowanych  ze  środków  Uczelni  należy  użyć  logotypu 
Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi

9. Logotypy, o których mowa w punkcie 8. muszą być użyte w następujący sposób:
! Płyta CD/ DVD: należy umieścić właściwe logotypy na tyle pudełka/opakowania 

(tzn. INLAY) oraz w książeczce (tzw. BOOKLET) gdzie obok logotypów należy 
umieścić tytuł realizowanego projektu badawczego/naukowego w wersji polskiej 
i angielskiej.

! Książka/Nuty:  należy  umieścić  właściwe  logotypy  na  okładce  oraz  wewnątrz 
publikacji  gdzie  obok logotypów należy umieścić  tytuł  realizowanego projektu 
badawczego/naukowego w wersji polskiej i angielskiej.

! Artykuł:  Należy  umieścić  właściwe  logotypy  na  końcu  artykułu  oraz  tytuł 
realizowanego  projektu  badawczego/naukowego  w  wersji  językowej 
odpowiadającej treści artykułu.

10. W  przypadku  konieczności  odstępstwa  od  lokalizacji  logotypów  i  informacji 
o realizowanym projekcie zgodę na inny sposób identyfikacji wyrazić może Dziekan 
Wydziału Instrumentalnego.

11. Przed oddaniem publikacji do realizacji w wydawnictwie/wytwórni/drukarni należy 
uzyskać pisemną zgodę Dziekana na przystąpienie do produkcji publikacji.

12. Dla autora publikacji przewidziano 15% nakładu wydawnictwa – nie więcej jednak 
niż 50 szutk.

13. Po  zakończeniu  procesu  wydawniczego  należy  przedstawić  Dziekanowi  Wydziału 
Instrumentalnego sprawozdanie finansowe z realizacji publikacji.

14. Wszelkie  niejasności  w  trakcie  procesu  wydawniczego  należy  konsultować 
z Dziekanem Wydziału Instrumentalnego. 

15. Regulamin obowiązuje bezterminowo od dnia 10 lutego  2017 roku.


