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Tworzenie konta na stronie czasopisma



Tworzenie konta na stronie czasopisma
Wymagania: brak

Uwaga:  
jeżeli posiadasz konto w innym czasopiśmie na Platformie Wydawniczej UPJPII nie zakładaj nowego kon-
ta, ale skontaktuj się z redakcją. Redakcja nada twojemu kontu odpowiednie uprawnienia. Dzięki temu 
będziesz mógł logować się na strony obu czasopism używając tej samej nazwy użytkownika i hasła. 

1.1. Wejdź na stronę czasopisma i z górnego menu wybierz Zarejestruj.

1.2. Wypełnij formularz swoimi danymi. Uzupełnij co najmniej następujące pola: nazwa użytkownika, ha-
sło, powtórz hasło, forma grzecznościowa (np. ks. dr hab.), pierwsze imię, drugie imię (jeżeli posiadasz 
i używasz), inicjały, płeć, afiliacja (wg porządku: nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej), e-mail, 
potwierdź e-mail, kraj. 

Pod polem z hasłem znajduje się obrazek z cyframi, które należy przepisać. Jest to funkcja dzięki której 
platforma rozpozna czy konto tworzone jest przez człowieka, czy program spamujący. Jeżeli masz trudno-
ści z przeczytaniem cyfr przedstawionych na obrazku, możesz kliknąć ikonę dwóch strzałek umieszczonych 
na okręgu, w celu wygenerowania nowego obrazka.

Uwaga: 
Redakcja zaleca podanie jako nazwy użytkownika imienia i nazwiska pisanego łącznie, bez polskich zna-
ków diakrytycznych, np. adamkowalski.

1.3. W dolnej części formularza oznacz pole wyboru Wyślij potwierdzenie zawierające nazwę użytkowni-
ka i hasło na adres e-mail oraz oznacz właściwe pola przy etykiecie Zarejestruj jako. Jeżeli w czasopiśmie 
będziesz pełnić wyższą rolę aniżeli autor, recenzent czy czytelnik skontaktuj się z redakcją.

1.4. Aby zmienić swoje dane zaloguj się, a następnie z górnego menu wybierz Moje konto. Kliknij Edytuj 
mój profil. Wprowadź zmiany i zaakceptuj je klikając przycisk Zapisz.

1.5. Jeżeli posiadasz już konto na stronie czasopisma, a nie możesz zalogować się skontaktuj się z redakcją.

Uwaga:  
Nie zakładaj nowego konta.
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