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Niezbędnym warunkiem umieszczenia czasopisma w bazie bibliogra�icznej jest 
jego wery�ikacja pod kątem:

ź wartości merytorycznej publikowanych artykułów,

Naukowy znak jakości

Czasopisma Uniwersytetu Łódzkiego doceniane są przez Ministerstwo Edukacji 
i Nauki, ale również indeksowane są w prestiżowych międzynarodowych bazach, 
co oznacza, że realizują najwyższe publikacyjne standardy.

ź unikalności podejmowanych zagadnień,
ź wiarygodności procesu recenzyjnego,

Proces ewaluacji jest wieloetapowy, a oceny dokonują eksperci. Decyzja 
o włączeniu czasopisma do bazy danych to naukowy znak najwyższej jakości.

ź standardów wydawniczych,

Wiarygodność

ź umiędzynarodowienia,

Proces gromadzenia danych w bazach jest starannie opracowany. Opiera się na 
rozwiązaniach informatycznych, standaryzacji procedur oraz wiedzy 
i umiejętności specjalistów – bibliometrystów, bibliotekarzy, pracowników 
wydawnictw. Złożone procedury dają pewność, że treści są aktualne, 
wartościowe i wiarygodne.

Cytowalność

Obecność w bazach danych pozwala również – dzięki praktyce publikowania 
bibliogra�ii załącznikowej – na mierzenie cytowalności artykułów oraz 
monitorowanie ich wykorzystywania w środowisku naukowym. Dzięki temu 
możliwe jest budowanie pozycji badacza oraz czasopisma, w którym publikuje, 
a w szerszym kontekście – grup badawczych, instytucji, krajów.

Otwarty dostęp

Realizujemy politykę otwartego dostępu, dzięki czemu wszystkie artykuły 
udostępniane są za darmo, na licencjach Creative Commons i bez technicznych 
ograniczeń na profesjonalnych platformach: czasopisma.uni.lodz.pl (OJS), Digital 
Commons (Elsevier), a także w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego.

ź prestiżu Rady Naukowej i Redakcji,

ź standardów etycznych.

Czasopisma Uniwersytetu Łódzkiego to:

www.czasopisma.uni.lodz.plwww.digijournals.uni.lodz.pl
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ź Przeczytaj uważnie informacje w zakładkach Aims&Scope i Dla Autorów, żeby 
upewnić się, czy Twój artykuł mieści się w tematyce czasopisma i jest 
właściwie przygotowany.  

Uwaga! Większość redakcji przyjmuje artykuły przez cały rok! 

ź Prześlij artykuł na pomocą przycisku „Submit” lub e-mailem na wskazany 
adres.

ź Wejdź na stronę  LUB www.digijournals.uni.lodz.pl
www.czasopisma.uni.lodz.pl i wybierz interesujący Cię tytuł.
 

 
W razie wątpliwości, pisz śmiało do sekretarza Redakcji lub Wydawnictwa UŁ 
(agnieszka.kalowska@uni.lodz.pl).

Jak opublikować artykuł 
w czasopiśmie naukowym?

www.czasopisma.uni.lodz.plwww.digijournals.uni.lodz.pl
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>>> NAUKI HUMANISTYCZNE

Text Matters
A Journal of Literature, Theory and Culture

Multicultural Shakespeare
Translation, Appropriation and Performance

Studia Ceranea
Journal of the Waldemar Ceran Research Centre 
for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe

Text	Matters to międzynarodowe i interdyscyplinarne czasopismo, które angażuje się 
we współczesne debaty humanistyczne, zapraszając do wypowiedzi na tematy z obszaru 
literaturoznawstwa i kulturoznawstwa, przecinającego się z teorią literatury, historią, �ilozo�ią 
i religią.

Multicultural	Shakespeare:	Translation,	Appropriation	and	Performance jest 
międzynarodowym półrocznikiem poświęconym studiom szekspirowskim. Pierwotnie 
skoncentrowany wokół problematyki przekładu, podejmuje również zagadnienia adaptacji 
tekstów Szekspira, nowych odczytań i inspiracji.

Międzynarodowy rocznik, publikowane w nim prace dotyczącą basenu Morza S� ródziemnego 
i Słowian ́szczyzny, dotyczą okresu od I w. n.e. do XVIII w. włącznie. Artykuły przedstawiają 
różne aspekty późnoantycznej, bizantyńskiej i słowian ́skiej kultury basenu Morza 
S�ródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej.

Rocznik

Półrocznik

Rocznik

O czasopiśmie

O czasopiśmie

O czasopiśmie

Język publikowania

Język publikowania

Język publikowania

Częstotliwość

Częstotliwość

Częstotliwość

70 pkt  MEiN

40 pkt  MEiN

40 pkt  MEiN

www.digijournals.uni.lodz.pl/textmatters

www.digijournals.uni.lodz.pl/multishake 

www.digijournals.uni.lodz.pl/sceranea 

Kontakt

Kontakt

Kontakt

  text.matters@uni.lodz.pl

monika.sosnowska@uni.lodz.pl  

s.ceranea@uni.lodz.pl  

Scopus 
Web of Science 
ERIH+
DOAJ 
EBSCO

Scopus 
Web of Science 
ERIH+
DOAJ 
EBSCO

Scopus 
Web of Science 
ERIH+
DOAJ 
EBSCO

www.czasopisma.uni.lodz.plwww.digijournals.uni.lodz.pl
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Wydawca

Wydawca

Wydawca
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Bulletin of the Section of Logic

Research in Language

Przegląd Nauk Historycznych

Kwartalnik zawiera oryginalne wyniki badań z obszaru logiki, kalkulacji logicznych, ich 
metodologii, zastosowań i interpretacji algebraicznych. Czasopismo ukazuje się w trybie 
EARLY-VIEW.

>>> NAUKI HUMANISTYCZNE

Czasopismo publikuje najnowsze badania z zakresu językoznawstwa i dyscyplin 
pokrewnych: fonetyki, fonologii, morfologii, składni, semantyki i pragmatyki, a także artykuły 
przedstawiające wyniki badan ́ różnych aspektów języka: poznawczego, psychologicznego, 
instytucjonalnego czy społecznego, prowadzonych wielowymiarowo i interdyscyplinarnie.

Przegląd	Nauk	Historycznych gromadzi artykuły, teksty źródłowe, recenzje, polemiki i inne 
formy wypowiedzi o charakterze naukowym dotyczące historii powszechnej od starożytności 
do czasów współczesnych, a także historii Polski od okresu piastowskiego i przedpias-
towskiego.

O czasopiśmie

O czasopiśmie

O czasopiśmie

Język publikowania

Język publikowania

Język publikowania

40 pkt  MEiN

40 pkt  MEiN

40 pkt  MEiN

www.czasopisma.uni.lodz.pl/bulletin

www.digijournals.uni.lodz.pl/rela 

www.digijournals.uni.lodz.pl/pnh 

Kontakt

Kontakt

Kontakt

andrzej.indrzejczak@�ilozof.uni.lodz.pl 

ril@uni.lodz.pl 

przeglad@uni.lodz.pl 

Scopus 
ERIH+
DOAJ 

Scopus 
ERIH+
EBSCO

Scopus 
ERIH+
DOAJ 

Wydawca

Wydawca

Wydawca

Kwartalnik

Kwartalnik

Półrocznik

Częstotliwość

Częstotliwość

Częstotliwość
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Acta Universitatis Lodziensis 
Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców

Czytanie Literatury 
Łódzkie Studia Literaturoznawcze

Logopaedica Lodziensia

w odniesieniu do zagadnień dydaktyki innych języków.

Czasopismo upowszechnia wyniki badań z zakresu glottodydaktyki polonistycznej. Publikuje 
prace dotyczące zagadnień nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego, także 

Rocznik publikuje artykuły teoretyczne, badawcze, przeglądowe, a także wywiady, recenzje, 
polemiki, sprawozdania i inne formy wypowiedzi o charakterze naukowym dotyczące 
literatury polskiej i powszechnej oraz szeroko pojętego zagadnienia czytelnictwa.

>>> NAUKI HUMANISTYCZNE

Interdyscyplinarny rocznik, łączący logopedię z takimi dyscyplinami nauki, jak 
językoznawstwo, medycyna, pedagogika czy psychologia. Obok rozpraw i artykułów 
o charakterze teoretyczno-metodologicznym i pragmatycznym zamieszczane są w nim 
wypowiedzi polemiczne, a także recenzje polskich i zagranicznych publikacji pos ́więconych 
problematyce zaburzeń komunikacji językowej.

O czasopiśmie

O czasopiśmie

O czasopiśmie

Język publikowania

Język publikowania

Język publikowania

www.digijournals.uni.lodz.pl/kpc 

www.digijournals.uni.lodz.pl/czytanieliteratury 

www.czasopisma.uni.lodz.pl/logopedica 

Kontakt

Kontakt

Kontakt

grazyna.zarzycka@uni.lodz.pl  

anita.jarzyna@gmail.com 

monika.kazmierczak@uni.lodz.pl 

ERIH+
DOAJ 
EBSCO

ERIH+
EBSCO

ERIH+
DOAJ 

20 pkt  MEiN

20 pkt  MEiN

20 pkt  MEiN

Wydawca

Wydawca

Wydawca

>>> NAUKI HUMANISTYCZNE

Rocznik

Rocznik

Rocznik

Częstotliwość

Częstotliwość

Częstotliwość
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Collectanea Philologica

Acta Universitatis Lodziensis
Folia Archaeologica

Acta Universitatis Lodziensis
Folia Litteraria Rossica

Celem Collectanea	Philologica jest propagowanie wiedzy o kulturze starożytnej Grecji 
i Rzymu. Materiał obejmuje: hellenistykę, latynistykę, recepcję. Publikowane artykuły 
dotyczą literatury, języka, historii i �ilozo�ii świata starożytnego oraz recepcji antyku 
w kulturze nowożytnej. Odrębną częs ́ć stanowi dział poświęcony recenzjom.

w Polsce i Europie S� rodkowej. Teksty dotyczą zarówno wyników badań wykopaliskowych, 
jak i studiów dotyczących kultury materialnej, a także rozważań na temat metod badawczych 
i metodologii. Zakres chronologiczny obejmuje wszystkie epoki, które znajdują się w kręgu 
zainteresowan ́ archeologów – od początków kultury do dnia dzisiejszego.

W czasopiśmie ukazują się materiały dotyczące badan ́ archeologicznych prowadzonych 

Celem rocznika Folia	Litteraria	Rossica	jest prezentacja wyników badań prowadzonych przez 
specjalistów z krajowych i zagranicznych ośrodków akademickich, wymiana myśli naukowej 
oraz integracja środowiska rusycystycznego/slawistycznego. Swoje łamy Redakcja 
udostępnia nie tylko literaturoznawcom, ale i badaczom reprezentującym dziedziny 
pokrewne, takie jak kulturoznawstwo, antropologia, �ilozo�ia, sztuka.

O czasopiśmie

O czasopiśmie

O czasopiśmie

Język publikowania

Język publikowania

Język publikowania

40 pkt  MEiN

20 pkt  MEiN

20 pkt  MEiN

www.digijournals.uni.lodz.pl/collectanea_philologica 

www.digijournals.uni.lodz.pl/archaeo/ 

www.czasopisma.uni.lodz.pl/litrossica/ 

Kontakt

Kontakt

Kontakt

adriana.grzelak-krzymianowska@uni.lodz.pl 

jolanta.dybala@uni.lodz.pl 

ewa.sadzinska@uni.lodz.pl 

ERIH+
DOAJ 
EBSCO

ERIH+
DOAJ 

ERIH+
DOAJ 

Wydawca

Wydawca

Wydawca

Rocznik

Rocznik

Rocznik

Częstotliwość

Częstotliwość

Częstotliwość
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Acta Universitatis Lodziensis 
Folia Linguistica

e-Scripta Romanica

Replay 
The Polish Journal of Game Studies

Celem rocznika Folia	Linguistica jest upowszechnianie teorii językoznawczych oraz wyników 
lingwistycznych badań empirycznych prowadzonych w Polsce i na świecie, ze szczególnym 
uwzględnieniem badań nad dawną i wspoł́ czesną polszczyzną.

e-Scripta	Romanica jest interdyscyplinarnym czasopismem naukowym, który służy 
upowszechnianiu wyników badań nad językami roman ́skimi, głównie z zakresu 
językoznawstwa, literatury, przekładu i dydaktyki.

Czasopismo poświęcone jest interdyscyplinarnym studiom nad grami i odbiorcami gier. 
Publikuje oryginalne wyniki badan ́ prowadzone z różnych perspektyw, między innymi 
kulturowej, socjologicznej i �ilozo�icznej, ze szczególnym naciskiem na historię gier 
cyfrowych.

>>> NAUKI HUMANISTYCZNE

O czasopiśmie

O czasopiśmie

O czasopiśmie

Język publikowania

Język publikowania

Język publikowania

www.digijournals.uni.lodz.pl/linguistica 

www.digijournals.uni.lodz.pl/e_scripta_romanica 

www.czasopisma.uni.lodz.pl/Replay 

Kontakt

Kontakt

Kontakt

ewa.smiechowicz@uni.lodz.pl 

e.scripta.romanica@uni.lodz.pl 

mchojnacki@uni.lodz.pl 

ERIH+
DOAJ 
EBSCO

ERIH+
DOAJ

ERIH+

20 pkt  MEiN

20 pkt  MEiN

20 pkt  MEiN

Wydawca

Wydawca

Wydawca

Rocznik

Rocznik

Rocznik

Częstotliwość

Częstotliwość

Częstotliwość



Acta Universitatis Lodziensis 
Folia Historica

Tematyka periodyku, wydawanego w formie zeszytów naukowych, dotyczy historii 
powszechnej i dziejów Polski od starożytności do czasów współczesnych.

O czasopiśmie

>>> NAUKI HUMANISTYCZNE

Język publikowania
www.czasopisma.uni.lodz.pl/historica  

Kontakt

mkhistorica@gmail.com 

ERIH+
DOAJ 

www.czasopisma.uni.lodz.plwww.digijournals.uni.lodz.pl
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20 pkt  MEiN

Wydawca

Acta Universitatis Lodziensis
Folia Linguistica Rossica

Acta Universitatis Lodziensis
Folia Germanica

Czasopismo specjalizuje się w językoznawstwie rosyjskim. Redakcja przyjmuje prace 
poświęcone studiom z zakresu rosyjskiego językoznawstwa stosowanego, historycznego, 
porównawczego, ale też przekładoznawstwa czy glottodydaktyki.

Czasopismo jest periodykiem o zasięgu międzynarodowym, �inansowanym ze środków 
Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD). Rozpowszechnia artykuły w językach 
niemieckim i angielskim z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa germanistycznego 
oraz dydaktyki nauczania języka niemieckiego jako języka obcego.

O czasopiśmie

O czasopiśmie

Język publikowania

Język publikowania

www.digijournals.uni.lodz.pl/ling_rossica 

www.czasopisma.uni.lodz.pl/germanica  

Kontakt

Kontakt

agata.piasecka@uni.lodz.pl 

  foliagermanica@uni.lodz.pl

ERIH+
DOAJ

5 pkt  MEiN

5 pkt  MEiN

Wydawca

Wydawca

Półrocznik

Rocznik

Rocznik

Częstotliwość

Częstotliwość

Częstotliwość
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Acta Universitatis Lodziensis
Folia Litteraria Polonica

Acta Universitatis Lodziensis
Folia Litteraria Romanica

Acta Universitatis Lodziensis 
Folia Philosophica. Ethica — Aesthetica — Practica

Kwartalnik upowszechnia teksty literaturoznawcze, teoretycznoliterackie, metodyczne 
i dziennikarskie. Dwa numery w roku są tematyczne, trzeci zawiera materiały z zakresu 
dziennikarstwa, czwarty to numer literaturoznawczy — prezentuje teksty o literaturze różnych 
epok oraz artykuły z zakresu kulturoznawstwa, teorii literatury i metodyki.

Interdyscyplinarny rocznik specjalizujący się w publikacjach z zakresu literaturoznawstwa 
i językoznawstwa romańskiego, które dotyczą literatury i języka od średniowiecza po 
współczesność. Artykuły publikowane w czasopiśmie dotyczą w szczególności: systemu 
polszczyzny i języków słowiańskich, semantyki językoznawczej, pragmatyki językoznawczej, 
stylistyki oraz lingwistyki tekstu i dyskursu.

Półrocznik poświęcony zagadnieniom �ilozo�ii praktycznej, �ilozo�ii kultury i szeroko pojętej 
aksjologii. Służyć ma pogłębionej �ilozo�icznej re�leksji nad problemami współczesnego życia 
społecznego i kształtem przestrzeni publicznej. Redakcja publikuje teksty dotyczące badan ́ 
nad etycznymi, estetycznymi, a także prawnymi i politycznymi aspektami praktyk 
społecznych i kulturowych.

O czasopiśmie

O czasopiśmie

O czasopiśmie

Język publikowania

Język publikowania

Język publikowania

20 pkt  MEiN

20 pkt  MEiN

20 pkt  MEiN

www.digijournals.uni.lodz.pl/polonica 

www.digijournals.uni.lodz.pl/�lr   

www.digijournals.uni.lodz.pl/folia-philosophica   

Kontakt

Kontakt

Kontakt

paulina.frankiewicz@adm.uni.lodz.pl 

�lromanica@gmail.com 

agnieszkarejniak@�ilozof.uni.lodz.pl 

ERIH+
DOAJ 
EBSCO

ERIH+
DOAJ 

ERIH+
DOAJ 

Wydawca

Wydawca

Wydawca

Kwartalnik

Rocznik

Półrocznik

Częstotliwość

Częstotliwość

Częstotliwość



>>> NAUKI HUMANISTYCZNE

Acta Universitatis Lodziensis
Folia Librorum

Półrocznik podejmuje zagadnienia szeroko pojętej nauki o książce, informatologii, informacji 
naukowej oraz teorii i praktyki bibliotekoznawstwa oraz księgoznawstwa.

O czasopiśmie

Język publikowania
www.czasopisma.uni.lodz.pl/librorum 

Kontakt

gczapnik@uni.lodz.pl 

ERIH+
EBSCO 

www.czasopisma.uni.lodz.plwww.digijournals.uni.lodz.pl
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5 pkt  MEiN

Wydawca

Translatorica & Translata

Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej 
XIX i XX Wieku

Translatorica	&	Translata	jest czasopismem naukowym poświęconym przekładowi i jego 
teorii w obrębie indoeuropejskich języków współczesnych, starożytnych (łacina, greka, 
sanskryt), a także sztucznych (np. esperanto). Powstało z myślą o �ilologach zajmujących się 
tłumaczeniami zarówno od strony praktycznej, jak i teoretycznej.

Studia	z	Historii	Społeczno-Gospodarczej	XIX	i	XX	Wieku	to periodyk, w którym publikowane 
są artykuły, wydawnictwa źródłowe, recenzje, polemiki i inne formy wypowiedzi 
o charakterze naukowym dotyczące historii powszechnej i dziejów Polski od schyłku XVIII w. 
do czasów współczesnych.

O czasopiśmie

O czasopiśmie

Język publikowania

Język publikowania

www.digijournals.uni.lodz.pl/tt/ 

www.zasopisma.uni.lodz.pl/histspol 

Kontakt

Kontakt

translatorica@uni.lodz.pl 

jaroslaw.kita@uni.lodz.pl 

DOAJ

5 pkt  MEiN

5 pkt  MEiN

Wydawca

Wydawca

Półrocznik

Rocznik

Półrocznik

Częstotliwość

Częstotliwość

Częstotliwość
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Internetowy Magazyn Filozo�czny Hybris

Kwartalnik poświęcony szeroko pojętej tematyce �ilozo�icznej. Ma na celu promowanie 
oryginalnej twórczości �ilozo�icznej oraz integrowanie środowiska �ilozo�icznego. Oprócz 
oryginalnych artykułów Hybris publikuje wywiady, recenzje i przekłady interesujących, 
a mało znanych pozycji �ilozo�icznych oraz tekstów przydatnych do celów dydaktycznych.

O czasopiśmie

Język publikowania

20 pkt  MEiN

www.magazynhybris.com 

Kontakt

magazyn.internetowy.hybris@gmail.com 

Scopus 
ERIH+
DOAJ 

Wydawca
Instytut Filozo�i UŁ

>>> NAUKI HUMANISTYCZNE

Prace Polonistyczne

W roczniku publikowane są artykuły autorów polskich i zagranicznych (polonistów, 
slawistów, komparatystów), prezentujące literaturę polską w ujęciu porównawczym, 
w szerszym kontekście kulturowym.

O czasopiśmie

Język publikowania
www.journals.ltn.lodz.pl/Prace-Polonistyczne/ 

Kontakt

marzena.karwowska@uni.lodz.pl 

40 pkt  MEiN

EBSCO

Wydawca

Kwartalnik

Rocznik

Częstotliwość

Częstotliwość

Łódzkie 
Towarzystwo 
Naukowe



TECHNE
Seria Nowa

>>> NAUKI HUMANISTYCZNE

W periodyku prezentowane są rozprawy dotyczące sztuki dawnej w Rzeczypospolitej, teorii 
i estetyki sztuki nowoczesnej oraz sztuki obszarów pozaeuropejskich. Celem czasopisma jest 
prezentacja wyników badań prowadzonych w Katedrze Historii Sztuki UŁ oraz wspoł́ praca 
z wiodącymi ośrodkami naukowymi, pozwalająca na publikację tekstów polskich i zagranicznych 
badaczy.

O czasopiśmie

Język publikowania
www.czasopisma.uni.lodz.pl/tech 

Kontakt

techne@uni.lodz.pl 
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Digital Commons

DOUBLE-BLIND REVIEWwww.czasopisma.uni.lodz.plwww.digijournals.uni.lodz.pl

Digital Commons

DOUBLE-BLIND REVIEW

5 pkt  MEiN

Wydawca

Convivium 
Germanistisches Jahrbuch Polen

Rocznik o zasięgu międzynarodowym, wydawany we współpracy z Niemiecką Centralą 
Wymiany Akademickiej (DAAD). Zawiera artykuły z zakresu literaturoznawstwa 
i językoznawstwa germanistycznego oraz dydaktyki nauczania języka niemieckiego jako 
języka obcego.

O czasopiśmie

www.digijournals.uni.lodz.pl/convivium

Kontakt

gudrun.heidemann@uni.lodz.pl 

ERIH+
DOAJ

SCOPUS

5 pkt  MEiN

Wydawca

Półrocznik

Rocznik

Częstotliwość

Częstotliwość

Język publikowania

Rozprawy Komisji Językowej 

Czasopismo podejmuje tematykę z wielu dziedzin lingwistycznych, prezentujących różne
metodologie badawcze. Publikowane rozprawy i artykuły mają charakter 
teoretycznometodologiczny i materiałowy. Obok artykułów polonistycznych ukazują się prace 
slawistyczne i komparatywne z odniesieniem do stanu indoeuropejskiego.

O czasopiśmie

Język publikowania

5 pkt  MEiN

www.czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/ 

Kontakt

rozprawyltn@uni.lodz.pl 

ERIH+

Wydawca
Łódzkie 
Towarzystwo 
Naukowe

Rocznik

Częstotliwość



>>> NAUKI HUMANISTYCZNE
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Zagadnienia Rodzajów Literackich

Kwartalnik poświęcony międzynarodowym i międzykulturowym badaniom w obrębie 
literaturoznawstwa (gatunki literackie, teoria i krytyka literacka, komparatystyka), 
kulturoznawstwa oraz nauk o sztuce.

O czasopiśmie

Język publikowania
www.czasopisma.ltn.lodz.pl/Zagadnienia-Rodzajow-Literackich 

Kontakt

problems.zrl@uni.lodz.pl 

ERIH +
EBSCO

20 pkt  MEiN

Wydawca

>>> NAUKI HUMANISTYCZNE

Pole zainteresowań naukowych pisma stanowią teoretyczne i historyczne zagadnienia dotyczące 
sztuk plastycznych, multimediów, �ilmu, dramatu i muzyki. Redakcja podejmuje  istotne kwestie 
z punktu widzenia współczesnej sztuki i aktualnych problemów rozważanych na gruncie re�leksji 
naukowej (np. tematykę globalizacji, posthumanizmu, cyberkultury, nowej wspólnoty itp.).

O czasopiśmie

Język publikowania
www.journals.ltn.lodz.pl/index.php/Art-Inquiry 

Kontakt

p_sztabinska@op.pl 

40 pkt  MEiN
SKOPUS
EBSCO

Wydawca

Acta Archaeologica Lodziensia

Czasopismo międzynarodowe, które upowszechnia tematykę archeologii pradziejowej, 
archeologii średniowiecza, archeologii świata antycznego i jego peryferii, a także źródeł 
odnoszących się do wskazanej problematyki oraz numizmatyki.

O czasopiśmie

Język publikowania
www.czasopisma.ltn.lodz.pl/Acta-Archaeologica-Lodziensia 

Kontakt

mielczmar@o2.pl 

SCOPUS
EBSCO

40 pkt  MEiN

Wydawca

Rocznik

Rocznik

Kwartalnik

Częstotliwość

Częstotliwość

Częstotliwość

Łódzkie 
Towarzystwo 
Naukowe

Łódzkie 
Towarzystwo 
Naukowe

Łódzkie 
Towarzystwo 
Naukowe



Nauki 
społeczne

CZASOPISMA
UNIWERSYTETU
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Digital Commons
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>>> NAUKI SPOŁECZNE

European Spatial Research and Policy

Qualitative Sociology Review

Kwartalnik publikuje wyniki empirycznych badań porównawczych z zakresu nauk ekonomicznych 
i społecznych, dotyczących krajo ́w Europy S� rodkowej i Wschodniej, ze szczególnym 
uwzględnieniem: wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju, globalizacji gospodarki, 
rynku pracy, rynku �inansowego, kursów walut, transferu technologii, kwestii europejskiej 
integracji gospodarczej oraz zagadnień mikroekonomicznych.

Czasopismo zajmuje się problematyką organizacji przestrzeni na poziomie lokalnym, 
regionalnym i ponadnarodowym w aspektach: socjalnym i ekonomicznym. Główne obszary 
zainteresowania to: polityka regionalna, planowanie przestrzenne, proces integracji 
europejskiej, wskaźniki zatrudnienia, inwestycje zagraniczne, zanieczyszczenie środowiska, 
globalizacja i inne.

wszystkich dziedzin i specjalności w ramach socjologii. 
W kwartalniku publikowane są prace empiryczne, teoretyczne i metodologiczne dotyczące

O czasopiśmie

O czasopiśmie

O czasopiśmie

Język publikowania

Język publikowania

Język publikowania

40 pkt  MEiN

40 pkt  MEiN

40 pkt  MEiN

www.czasopisma.uni.lodz.pl/CER 

www.digijournals.uni.lodz.pl/esrap 

www.czasopisma.uni.lodz.pl/qualit 

Kontakt

Kontakt

Kontakt

  comparative@uni.lodz.pl

joanna.ulanska@uni.lodz.pl 

krzysztof.konecki@uni.lodz.pl 

Scopus 
ERIH+
DOAJ 
EBSCO
Web of Science

Scopus 
Web of Science 
ERIH+
DOAJ 
EBSCO

Scopus 
ERIH+
DOAJ 

Wydawca

Wydawca

Wydawca

Comparative Economic Research
Central and Eastern Europe

Kwartalnik

Półrocznik

Kwartalnik

Częstotliwość

Częstotliwość

Częstotliwość
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>>> NAUKI SPOŁECZNE

Acta Universitatis Lodziensis
Folia Sociologica

Eastern Review

Pro�il czasopisma Folia	Sociologica obejmuje szeroko rozumianą problematykę społeczną. 
Intencją Redakcji jest publikowanie artykułów będących wynikiem oryginalnych badań 
empirycznych indywidualnych i zespołowych. W czasopiśmie zamieszczane są artykuły 
mieszczące się w polu nauk społecznych i humanistycznych.

W periodyku poruszana jest problematyka polityczno-prawna, społeczno-gospodarcza
i językowo-kulturowa krajów Europy Wschodniej. Zamieszczane są w nim opracowania 
politologiczne, prawoznawcze, socjologiczne, ekonomiczne, kulturoznawcze oraz językoznawcze. 

O czasopiśmie

O czasopiśmie

Język publikowania

Język publikowania

20 pkt  MEiN

20 pkt  MEiN

www.czasopisma.uni.lodz.pl/sociologica 

www.digijournals.uni.lodz.pl/easternreview/ 

Kontakt

Kontakt

folia.sociologica@gmail.com 

alicja.stepien.kuczynska@gmail.com 

ERIH+
DOAJ 

ERIH+
DOAJ 

Wydawca

Wydawca

Przegląd Socjologii Jakościowej 

wszystkich dziedzin i specjalności w ramach socjologii.
W czasopiśmie publikowane są prace empiryczne, teoretyczne i metodologiczne dotyczące
O czasopiśmie

Język publikowania

40 pkt  MEiN

www.czasopisma.uni.lodz.pl/socjak 

Kontakt

jakub.niedbalski@uni.lodz.pl 

ERIH+
DOAJ 

Wydawca
Kwartalnik

Kwartalnik

Rocznik

Częstotliwość

Częstotliwość

Częstotliwość
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>>> NAUKI SPOŁECZNE

Acta Universitatis Lodziensis
Folia Iuridica

Ekonomia Międzynarodowa

Kwartalnik publikuje opracowania nie tylko z dziedziny prawoznawstwa, pisane 
z perspektywy prawników, ale również postrzeganych w skali: �ilozofów, logików, socjologów, 
psychologów i ekonomistów.

ponadnarodowych zjawisk gospodarczych, zachodzących zarówno w sferze �inansowej, jak 
i realnej, postrzeganych w skali makro i mikro, w ujęciu historycznym i wspoł́ czesnym.

Ekonomia	Międzynarodowa jest czasopismem naukowym skoncentrowanym na tematyce

O czasopiśmie

O czasopiśmie

Język publikowania

Język publikowania

20 pkt  MEiN

www.digijournals.uni.lodz.pl/aul_foliaiuridica/ 

www.czasopisma.uni.lodz.pl/em 

Kontakt

Kontakt

agnieszka.klysik@uni.lodz.pl 

ERIH +

Wydawca

Wydawca

Acta Universitatis Lodziensis 
Folia Oeconomica

Dwumiesięcznik naukowy  wydawany od 1980 r. Upowszechnia oryginalne artykuły 
teoretyczne i empiryczne, a także odnoszące się do polityk i przeglądowe, obejmujące 
wszystkie dyscypliny nauk ekonomicznych i dyscypliny pokrewne.

O czasopiśmie

Język publikowania

20 pkt  MEiN

www.czasopisma.uni.lodz.pl/foe 

Kontakt

sekretariatFoE@uni.lodz.pl 

karolina.krzeszewska@uni.lodz.pl 

ERIH+
DOAJ
EBSCO 

Wydawca

20 pkt  MEiN

Dwumiesięcznik

Kwartalnik

Kwartalnik

Częstotliwość

Częstotliwość

Częstotliwość

ERIH+
DOAJ
EBSCO 
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>>> NAUKI SPOŁECZNE

Turyzm/Tourism

Władza Sądzenia

Turyzm/Tourism	to czasopismo naukowe poświęcone teorii turystyki, ma charakter 
interdyscyplinarny. Publikowane są w nim prace przedstawicieli różnych dyscyplin 
naukowych zajmujących się turystyką, prezentujące rezultaty badań, rozważania teoretyczne, 
a także opracowania o charakterze aplikacyjnym. 

Czasopismo Władza	Sądzenia integruje badania z zakresu polityki i moralności. Intencją Redakcji 
czasopisma jest poszerzanie pola analiz empirycznych o charakterze jakościowym oraz 
ilościowym odnoszących się do zjawiska polityczności.

Półrocznik

Półrocznik

O czasopiśmie

O czasopiśmie

Język publikowania

Język publikowania

Częstotliwość

Częstotliwość

20 pkt  MEiN

www.digijournals.uni.lodz.pl/turyzm/ 

www.wladzasadzenia.pl 

Kontakt

Kontakt

thetourism@geo.uni.lodz.pl 

wladzasadzenia@gmail.com 

DOAJ
ERIH +  

Wydawca

Wydawca

Nauki o Wychowaniu
Studia Interdyscyplinarne

Tematyka czasopisma  obejmuje kompleksową analizę zjawisk edukacyjnych, która wyłania 
się z dyscyplin humanistycznych i społecznych oraz specjalności pedagogicznych. 

Rocznik

O czasopiśmie

Język publikowania

Częstotliwość

20 pkt  MEiN

www.czasopisma.uni.lodz.pl/wychow 

Kontakt

czasopismo.naukiowychowaniu@uni.lodz.pl 

ERIH+
DOAJ
EBSCO 

Wydawca

20 pkt  MEiN

Scopus 
ERIH+
DOAJ 
EBSCO
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>>> NAUKI SPOŁECZNE

Space – Society – Economy

Konwersatorium Wiedzy o Mieście

przestrzennego. Publikowane artykuły obejmują szerokie spektrum badan ́ relacji między 
przestrzenią, społeczeństwem i gospodarką o zasięgu przede wszystkim lokalnym, ale także 
regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym.

Rocznik z zakresu geogra�ii społeczno-ekonomicznej, gospodarki przestrzennej i planowania

Tematyka czasopisma obejmuje opracowania z szeroko rozumianej geogra�ii osadnictwa, ze 
szczególnym uwzględnieniem geogra�ii miast. Publikowane prace mają charakter teoretyczny, 
przeglądowy, empiryczny i metodologiczny.

O czasopiśmie

O czasopiśmie

Język publikowania

Język publikowania

20 pkt  MEiN

www.digijournals.uni.lodz.pl/sse/ 

www.digijournals.uni.lodz.pl/kwom/ 

Kontakt

Kontakt

kwom@geo.uni.lodz.pl 

ERIH +

Wydawca

Wydawca

Finanse i Prawo Finansowe

Kwartalnik publikuje teksty teoretyczne i empiryczne z obszaru
ekonomii i �inansów, prawa �inansowego, nauk o zarządzaniu i jakości, a także prace
interdyscyplinarne, łączące poszczególne sektory �inansów czy �inanse z innymi
dziedzinami.

O czasopiśmie

Język publikowania

20 pkt  MEiN

www.czasopisma.uni.lodz.pl/�ipf 

Kontakt

jof�l@uni.lodz.pl 

bartosz.bartosiewicz@geo.uni.lodz.pl 

ERIH+

Wydawca

20 pkt  MEiN

ERIH+

Rocznik

Rocznik

Częstotliwość

Częstotliwość

Częstotliwość

Kwartalnik

EBSCO
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>>> NAUKI SPOŁECZNE

Zeszyty Wiejskie

Rocznik zawiera artykuły, recenzje i inne materiały naukowe dotyczące szeroko rozumianej 
tematyki wiejskiej (rural	studies), z zakresu m.in. nauk o kulturze i religii, historii, archeologii, 
nauk o sztuce, literaturoznawstwa; nauk socjologicznych, nauk prawnych, ekonomii i �inansów, 
geogra�ii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej; nauk leśnych, rolnictwa i 
ogrodnictwa; architektury i urbanistyki.

O czasopiśmie

Język publikowania

20 pkt  MEiN

www.digijournals.uni.lodz.pl/zwiej/ 

Kontakt

zeszyty.wiejskie@uni.lodz.pl 

ERIH+
DOAJ

Wydawca

Częstotliwość

Acta Universitatis Lodziensis
Folia Geographica Socio-Oeconomica

W czasopiśmie upowszechniane są wyniki badan ́ z różnych dziedzin geogra�ii człowieka, w tym
głównie z zakresu geogra�ii miast, geogra�ii społecznej i politycznej, ludności, usług, przemysłu, 
komunikacji. Kwartalnik publikuje również prace reprezentujące nowe kierunki badan ́ geogra�ii 
społeczno-ekonomicznej, takie jak geogra�ia humanistyczna, behawioralna, kultury, percepcji, 
wyborcza i in.

O czasopiśmie

Język publikowania

5 pkt  MEiN

www.czasopisma.uni.lodz.pl/fgsoe 

Kontakt

musiaka@wp.pl 

EBSCO

Wydawca
Rocznik

Częstotliwość

Rocznik

Biuletyn Uniejowski

Pro�il merytoryczny Biuletynu	Uniejowskiego określa tematyka związana z regionem
uniejowskim, rozumianym nie tylko w wymiarze współczesnym, lecz także z uwzględnieniem
historycznej roli i zasięgu oddziaływania Uniejowa. Zakres tematyczny publikowanych prac
obejmuje problematykę środowiska przyrodniczego i antropogenicznego, zagadnienia rozwoju
społeczno-ekonomicznego oraz szeroko rozumiane dziedzictwo kulturowe.

O czasopiśmie

Język publikowania

5 pkt  MEiN

www.czasopisma.uni.lodz.pl/biuletynuniejowski 

Kontakt

biuletynuniejowski@geo.uni.lodz.pl 

ERIH+
EBSCO

Wydawca
Rocznik

Częstotliwość
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>>> NAUKI SPOŁECZNE

Biuletyn Szadkowski

gdy był on jednym z głównych ośrodków miejskich centralnej Polski.

Biuletyn	Szadkowski jest interdyscyplinarnym periodykiem, którego pro�il merytoryczny
określa tematyka związana z regionem szadkowskim, rozumianym nie tylko w wymiarze
współczesnym, ale także z uwzględnieniem historycznej roli i zasięgu oddziaływania Szadku,

O czasopiśmie

Język publikowania
www.czasopisma.uni.lodz.pl/biuletynszadkowski 

Kontakt Wydawca

Acta Universitatis Lodziensis
Folia Psychologica

Czasopismo publikuje artykuły naukowo-badawcze z zakresu psychologii ogólnej, 
poznawczej, zdrowia, klinicznej, rodziny, pracy, organizacji, doradztwa zawodowego 
i psychologii reklamy. 

O czasopiśmie

Język publikowania

5 pkt  MEiN

www.czasopisma.uni.lodz.pl/FoliaPsychologica 

Kontakt

foliapsych@uni.lodz.pl

biuletyn.szadkowski@op.pl 

ERIH+
EBSCO

Wydawca

5 pkt  MEiN

ERIH+
DOAJ
EBSCO

Rocznik

Częstotliwość

Częstotliwość

Rocznik

Studia Wyborcze

Półrocznik jest interdyscyplinarnym forum wymiany wiedzy i poglądów w zakresie szeroko 
pojętej tematyki wyborczej i referendalnej —  na jego łamach publikują prawnicy, 
socjologowie oraz politolodzy. 

Półrocznik

O czasopiśmie

Język publikowania

20 pkt  MEiN

www.czasopisma.ltn.lodz.pl/Studia-Wyborcze/ 

Kontakt

studia_wyborcze@ltn.lodz.pl 

EBSCO
ERIH+

Wydawca

Częstotliwość

Łódzkie 
Towarzystwo 
Naukowe
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>>> NAUKI ŚCISŁE I PRZYRODNICZE

Acta Universitatis Lodziensis
Folia Geographica Physica

Folia Mathematica

Zakres tematyczny publikowanych prac dotyczy nauk o Ziemi i środowisku, a w szczególności

obejmuje: geomorfologię, geoekologię, geologię i paleogeogra�ię czwartorzędu,

meteorologię i klimatologię, ochronę środowiska oraz zastosowania Geogra�icznych

Systemów Informatycznych (GIS) w badaniach środowiska.

Rocznik matematyczny służy publikowaniu prac dotyczących m.in.: analizy złożonej 
i geometrii algebraicznej, teorii sterowania i rachunku zmienności, geometrii różniczkowej 
i teorii foliacji, równań różniczkowych, analizy funkcjonalnej, modelowania matematycznego 
i in. 

O czasopiśmie

O czasopiśmie

Język publikowania

Język publikowania

5 pkt  MEiN

www.czasopisma.uni.lodz.pl/geophysica 

www.m.math.uni.lodz.pl 

Kontakt

Kontakt

fm@math.uni.lodz.pl 

ERIH+
EBSCO

Acta Universitatis Lodziensis
Folia Biologica et Oecologica

Folia	Biologica	et	Oecologica upowszechnia oryginalne i innowacyjne prace badawcze 
dotyczące wszystkich aspektów biologii i ekologii, a szczególnie zoologii, hydrobiologii, 
botaniki, mikrobiologii, biochemii, bio�izyki, �izjologii, biologii ewolucyjnej. 

O czasopiśmie

Język publikowania

20 pkt  MEiN

www.digijournals.uni.lodz.pl/foliabiologica  

Kontakt

anna.janaszewska@biol.uni.lodz.pl 

zbigniew.rdzany@geo.uni.lodz.pl 

EBSCO

Wydawca

5 pkt  MEiN

EBSCO
ERIH+

WydawcaJęzyk publikowania

Rocznik

Rocznik

Częstotliwość

Częstotliwość

Częstotliwość

Rocznik

Łódzkie 
Towarzystwo 
Naukowe

Wydawca
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>>> NAUKI ŚCISŁE I PRZYRODNICZE

Bulletin de la Societe des sciences et des lettres de Lodz

Czasopismo publikujące oryginalne prace z matematyki, �izyki i ich zastosowań związanych 
z deformacjami struktur matematycznych i �izycznych w szerokim znaczeniu tego pojęcia.

O czasopiśmie

Język publikowania

5 pkt  MEiN

www.czasopisma.ltn.lodz.pl/Bulletin 

Kontakt

biuro@ltn.lodz.pl 

EBSCO

Wydawca

Częstotliwość
Rocznik
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