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STRATEGIA ROZWOJU 
PÓŁROCZNIKA „Security Forum” 

 

1. Wprowadzenie 

Półrocznik „Security Forum” jest czasopismem naukowym wydawanym przez Akademię 

WSB w Dąbrowie Górniczej. 

Strategia zawiera diagnozę potencjału czasopisma w kontekście uwarunkowań 

wewnętrznych i zewnętrznych, jego misję, wizję oraz cele działań rozwojowych. Ponadto 

zawiera cele strategiczne i zadania związane z ich realizacją oraz aspekty istotne dla jej 

wdrożenia.  

 

2. Diagnoza potencjału czasopisma 

Diagnozę oparto na założeniu, że jej istotą jest obiektywne poznanie obecnej sytuacji 

pisma, określenie zasadniczych problemów których rozwiązanie ma służyć spełnieniu 

oczekiwań wobec rocznika na podstawie ujawnienia jego słabości, poznaniu potrzeb oraz 

planowaniu działań wydawniczych w oparciu o dotychczasową wiedzę i w zgodzie z misją, 

wizją pisma i celami rozwoju. 

Półrocznik „Security Forum” jest czasopismem naukowym związanym z dyscypliną 

nauki o bezpieczeństwie.  

Półrocznik „Security Forum” jest wydawany w wersji papierowej oraz tożsamej wersji 

elektronicznej dostępnej w Internecie. Czasopismo systematycznie się rozwija,  czego 

dowodem jest obecność w Radzie Naukowej nauczycieli akademickich i uznanych ekspertów 

z Polski oraz kilkunastu innych krajów zajmujących się badaniami bezpieczeństwa.  

Nieprzerwanie rozszerza się grono recenzentów współpracujących z czasopismem oraz 

doskonali procedurę recenzowania artykułów.   

Artykuły publikowane są w języku angielskim.  

Streszczenia są opracowywane w języku angielskim. Kwalifikowanie artykułu do druku 

odbywa się w oparciu o zasady etyki przy spełnieniu wszystkich wymogów zmierzających do 

tego, aby publikowane teksty cechowały się wysokim poziomem merytorycznym, 

metodologicznym i metodycznym. 

Od początku wydawania pisma odnotowuje się wzrost poziomu publikowanych 

materiałów przy jednoczesnym niskim poziomie umiędzynarodowienia grona autorów  

i recenzentów.  

Potencjał pisma tworzony przez Zespół Redakcyjny oraz Radę Programowo – Naukową 

rokuje na przyszłość zwiększeniem poziomu przywołanego umiędzynarodowienia oraz 

pozyskaniem środków finansowych na rozwój czasopisma, a także systemów obsługi edytorsko 

– redakcyjnej i obsługi internetowej. Zagrożeniem dla rozwoju pisma są trudności 

pozyskiwaniem autorów i recenzentów zagranicznych.  

 

3. Misja, wizja i cele rozwoju 

Misja półrocznika „Security Forum” jest częścią strategii adresowaną do środowisk 

zewnętrznych i wewnętrznych Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej uwzględniającą 

przeszłość, teraźniejszość oraz wpływ otoczenia na proces jego rozwoju w przyszłości. Jej 

istotą jest upowszechnianie wyników badań naukowych oraz popularyzowanie wiedzy z 
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zakresu bezpieczeństwa, szczególnie bezpieczeństwa powszechnego. Związane jest to w 

szczególności z wyznaczaniem kierunków rozwoju, publicznym informowaniem o kierunkach 

i zakresie rozwoju pisma oraz wyjaśnianiem motywacji i pobudzaniem  do współpracy w 

wymiarze zewnętrznym i wewnętrznym. Wpływa to bezpośrednio na aktywizację środowiska 

naukowego zajmującego się bezpieczeństwem oraz instytucji za nie odpowiedzialnych, 

podnoszenie poziomu umiędzynarodowienia czasopisma poprzez zacieśnianie współpracy ze 

środowiskiem zagranicznym oraz szeroko rozumianą edukację dla bezpieczeństwa. 

Wizja czasopisma jest rozumiana jako obraz przyszłości półrocznika „Security Forum”, 

przedstawiającą oczekiwany stan jego rozwoju. Rozwija ona jednocześnie treść misji na 

płaszczyźnie naukowej, organizacyjnej i formalnej w perspektywie długookresowej. Sprawia 

to, że jest ona myślą przewodnią wydawania rocznika zawierającą w szczególności reguły jego 

funkcjonowania w środowisku bezpieczeństwa i postulowanego rozwoju, możliwe do realizacji 

przez osiągnięcie zakładanych celów rozwoju czasopisma (spójną z działaniami rozwojowymi 

podejmowanymi przez Akademię WSB w Dąbrowie Górniczej). Istotą wizji jest dążenie do 

umieszczenia półrocznika w liczących się zestawieniach indeksacyjnych. 

Cele rozwoju półrocznika „Security Forum”  są konsekwencją misji i wizji niniejszej 

strategii. Zaliczyć do nich należy: troskę o jak najwyższy poziom publikowanych artykułów, 

stałe zwiększanie poziomu umiędzynarodowienia grona osób współpracujących z 

czasopismem oraz doskonalenie zarządzania działalnością wydawniczą. 

Cel główny rozwoju półrocznika „Security Forum” to udostępnianie jego łam polskim i 

zagranicznym autorom prowadzącym badania bezpieczeństwa oraz ekspertom zajmującym się 

praktycznymi aspektami bezpieczeństwa, którzy w sposób profesjonalny i nowoczesny będą 

chcieli się dzielić, odpowiednio: wynikami swoich badań naukowych oraz doświadczeniami. 

Udostępnianie, o którym mowa ma służyć wymianie myśli, dzieleniu się dobrymi praktykami 

oraz wpływać na budowanie przyjaznego środowiska badaniom naukowym, implementacji ich 

rezultatów oraz doskonaleniu transferu wiedzy naukowej. 

Cele szczegółowe są rezultatem dekompozycji celu głównego i sprowadzają się do: 

zwiększenia poziomu umiędzynarodowienia grona autorów i recenzentów czasopisma, 

poszerzenia odbiorców jego treści, upowszechniania wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, 

podniesienia wskaźnika cytowań oraz oceny w bazach indeksacyjnych a przede wszystkim 

oryginalności, rzetelności jakości naukowej i wydawniczej publikowanych opracowań. 

 

4. Wdrożenie strategii 

Wnioski z diagnozy potencjału czasopisma wskazują na to, że realizacja misji i wizji 

półrocznika „Security Forum” oraz działania zmierzające do osiągnięcia zakładanych celów są 

możliwe poprzez: 

a) zwiększenie udziału członków Zespołu Redakcyjnego oraz Rady Programowo - 

Naukowej w podnoszeniu wartości pisma dzięki: 

 pozyskiwaniu autorów i recenzentów z zagranicy, 

 promowaniu pisma, 

 stałej dbałości o jak najwyższą jakość merytoryczną, metodologiczną i 

metodyczną opracowań kierowanych do publikacji; 

b) podjęcie działań przez Zespół Redakcyjny dotyczących: 

 przestrzegania procedury zapewniającej oryginalność artykułów naukowych, 
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 dbałości o prowadzoną politykę otwartości związaną głównie z otwartym 

dostępem oraz wszelkich innych działań w tym zakresie pozostających w 

zgodzie z obowiązującym porządkiem prawnym, 

 zaindeksowania czasopisma w międzynarodowych bazach bibliograficznych 

i pełnotekstowych, 

 opracowania własnej bazy zagranicznych recenzentów, 

 opracowania własnej bazy krajowych i zagranicznych odbiorców 

czasopisma, 

 usprawnienia procesu redaktorskiego, recenzyjnego i edytorskiego, 

 wdrożenia i systematycznego doskonalenia zarządzania obiegiem materiałów 

przewidywanych do publikacji, 

 podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności związanych z prowadzeniem 

pisma poprzez uczestniczenie w specjalistycznych szkoleniach oraz 

przestrzeganie międzynarodowych standardów publikacyjnych. 

Tworząc podstawy do doskonalenia tejże strategii Zespół Redakcyjny zapewnia trwałą 

archiwizację publikowanych materiałów, poprzez zamieszczanie tekstów w repozytorium 

instytucjonalnym oraz wprowadzanie czasopisma do baz danych. 

Wszystkie osoby związane funkcjonalnie z wydawaniem półrocznika „Security Forum” 

doskonalą swój warsztat naukowy i organizacyjny w zakresie niezbędnym do bieżącego 

wdrażania praktyk służących rozwojowi pisma. 


