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ALAPÍTÓ OKIRAT
A "SCIENTIA DENIQUE" című
időszaki folyóirat alapító okirata
1) A "SCIENTIA DENIQUE" (Alcím: Tudomány. Dióhéjban) időszaki folyóirat alapítója a Kárpátaljai
Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége (KDMFKSZ).
2) A "SCIENTIA DENIQUE" időszaki, lektorált folyóirat kiadási céljai:
●
●

●
●

●

hogy lehetőséget biztosítson az Ukrajnában, illetve más országokban élő és/vagy
tevékenykedő fiatal, magyar kutatók számára tudományos eredményeik bemutatására;
hogy lehetővé tegye a fiatal kutatóknak, a doktori, valamint a mester- és alapképzésben
résztvevő hallgatóknak különböző tudományterületekről származó kutatási eredményeik rövid
időn belüli közzétételét;
hogy egy olyan platformot valósítson meg, amely révén a fiatal kutatók gyümölcsöző
tudományos együttműködést és kapcsolatrendszert alakíthatnak ki más kutatókkal;
hogy biztosítsa a kapcsolatot és az együttműködést a szervezet korábbi, jelenleg a
tudományban tevékenykedő tagjai és az aktuális tagság között. Ennek érdekében a
Szerkesztőbizottságban és a folyóirat többi munkatársa között számos egykori elnökségi tagot
hív meg az együttműködésre;
hogy a kötet honlapja és a közösségi média platformjain létrehozott felületein hozzájáruljon a
kutatók tudományos hírekkel, konferencia- és publikációs lehetőségekkel való
tájékoztatásához.

3) A "SCIENTIA DENIQUE" tudományos jellegű időszaki kiadvány, amely évi egy alkalommal jelenik
meg.
4) A "SCIENTIA DENIQUE" független, a tudományok különböző területeiről tanulmányokat közlő
tudományos irányvonalú lap.
5) A folyóirat vezető testülete a Szerkesztőbizottság. A Főszerkesztőt és egyben a Szerkesztőbizottság
elnökét a KMDFKSZ Elnöksége bízza meg 2 éves mandátummal. A Szerkesztőbizottság összetételét a
Szerkesztőbizottság elnökének javaslata alapján a KMFDKSZ Elnöksége hagyja jóvá.
6) A Szerkesztőbizottság munkáját, illetve a lap kiadásának folyamatát „A Szerkesztőbizottság
szervezeti és működési szabályzata”, valamint az „Éves kiadási terv” alapján végzi. A
Szerkesztőbizottság szervezeti és működési szabályzata c. dokumentumot és az Éves Kiadási tervet a
KMDFKSZ Elnöksége hagyja jóvá. Az éves költségkeretet a KMDFKSZ Elnöksége állapítja meg, annak
felhasználásáról és ütemezéséről a mindenkori Főszerkesztő dönt.
7) A "SCIENTIA DENIQUE" folyóirat működési feltételeiről a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal
Kutatók Szövetsége, valamint a Szerkesztőbizottság együttesen gondoskodik.
8) A Felelős Szerkesztő évente beszámol a folyóirat tevékenységéről az Alapítónak.
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9) A "SCIENTIA DENIQUE" időszaki kiadvány kiadásának folyamata során, annak céljával
összhangban, a publikálni szándékozó Szerzők, illetve a Szerkesztőbizottság által kijelölt Szakmai
Lektorok között együttműködés valósul meg, amelynek révén a Szerzők tanácsokat, javaslatokat
kapnak munkájuk tökéletesítésére vagy kiegészítésére.
10) A „SCIENTIA DENIQUE” magyar nyelven jelenik meg, azonban minden publikációt ukrán és angol
nyelvű absztrakt / rövid összefoglaló és kulcsszógyűjtemény kísér.
11) A Szerkesztőbizottság jogosult a lapban megjelenő tanulmányok, kutatási eredmények, cikkek
leadásával kapcsolatos alaki, formai szabályozásra.
12) A „SCIENTIA DENIQUE” 4 rovatban közöl publikációkat, amelyek a következők:
● Absztrakt tudományok;
● Bölcsész- és társadalomtudományok;
● Természettudományok;
● Recenziók.
13) A Szerkesztőbizottság jogosult a lapban megjelentetni kívánt tanulmányokkal kapcsolatosan
tartalmi és formai követelményeket megfogalmazni, amelyeket a Publikációs Kritériumok címszó alatt
a lap online felületén, illetve a közösségi média vonatkozó felületein jelentet meg.
14) A "SCIENTIA DENIQUE" megjelentetése nyomtatásban történik, terjedelme a beérkezett
publikációknak megfelelően rugalmasan alakítható. Online formában a folyóirat honlapján is
elérhetőek a számok pdf-formátumban. A „SCIENTIA DENIQUE” honlapjának elérhetősége:
www.scientiadenique.net
15) A SCIENTIA DENIQUE c. folyóirat non-profit kezdeményezés, ezzel kapcsolatban a KMDFKSZ
gazdasági tevékenységet nem folytat. A megjelentetésre szánt írásművek szerzői részére szerzői díj
nem jár. A Szerkesztőbizottság által – a megjelentetésre szánt írásművek lektorálására – felkért
személyek részére lektori tiszteletdíj járhat. A Szerkesztőbizottság, a szerkesztőség tagjai a
rendelkezésre álló források függvényében munkájukért tiszteletdíjat vehetnek fel. A
Szerkesztőbizottság Elnöke a kifizetett tiszteletdíjakról a mindenkori pénzügyi elszámolásban
tételesen köteles elszámolni.
16) A "SCIENTIA DENIQUE” folyóirat impresszuma:
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