
Procedura i zasady recenzowania artykułów 

Procedura i zasady recenzowana artykułów są zgodne z zaleceniami Ministerstwa Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego 

Przesłanie artykułu do publikacji oznacza wyrażenie zgody Autora/-ów na działania związane 
z procedurą i zasadami recenzowania. 

• Artykuły przysyłane do Redakcji są poddawane wstępnej ocenie i kwalifikacji przez 

Sekretarza Redakcji w celu stwierdzenia, czy są zgodne z profilem czasopisma oraz z 

wymaganiami zamieszczonych w Informacjach dla Autorów. W przypadku braku 

zgodności z profilem względnie niespełnienia wymagań artykuły są zwracane autorom 

z odpowiednim pismem wyjaśniającym. 

• Artykuły zakwalifikowane jako zgodne z profilem czasopisma i przygotowane według 

wymagań zawartych w instrukcji dla autorów są kierowane do odpowiednich 

Redaktorów Tematycznych. 

• Redaktor Tematyczny dokonuje wyboru co najmniej dwóch recenzentów spośród 

uznanych autorytetów z danej dziedzinie wiedzy, niezatrudnionych w jednostce 

wydającej Kwartalnik i z poza jednostki afiliowanej przez autora publikacji, 

gwarantujących nienależność opinii i brak konfliktu interesów, w szczególności brak 

relacji służbowych lub osobistych z autorami artykułu. 

• Po wyrażeniu przez Recenzenta zgody na przyjęcie artykułu do recenzji Redaktor 

Tematyczny przesyła do Recenzenta pełny tekst artykułu wraz z formularzem recenzji. 

• Autorzy i Recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. system „double-blind review 

proces”), co oznacza, że artykuł kierowany do Recenzentów nie zawiera danych 

osobowych autorów publikacji a nazwiska Recenzentów konkretnego artykułu są 

niejawne. Lista Recenzentów współpracujących z Redakcją Kwartalnika umieszczana 

jest na stronie internetowej OiK. Proces recenzowania przebiega z zachowaniem zasad 

poufności. 

• Recenzent przekazuje sporządzoną recenzję w postaci pisemnej na formularzu 

recenzji. Recenzja musi zawierać jednoznaczną konkluzję dotyczącą (a) odrzuceniu 

artykułu; bądź (b) zakwalifikowaniu do opublikowania bez poprawek; bądź (c) 

dopuszczeniu do opublikowania po dokonaniu uzupełnień, poprawek wskazanych przez 

Recenzenta. 

• Warunkiem zakwalifikowania artykułu do dalszych etapów procesu wydawniczego są 

dwie pozytywne recenzje. 

• Autorzy są informowani o wynikach recenzji i otrzymują je do wglądu w celu 

możliwości ustosunkowania się do uwag recenzentów. Autorzy są proszeni o zwrot 

poprawionego artykułu najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od daty otrzymania 

recenzji. 

• W przypadku gdy w recenzji została sformułowana konkluzja dotycząca konieczności 

wprowadzenia istotnych zmian lub uzupełnień, artykuł po poprawie kierowany jest do 
ponownej recenzji do tego samego Recenzenta. 


