KARPACKI PRZEGLĄD NAUKOWY
Procedura recenzowania
1. Warunkiem zakwalifikowania artykułu do druku jest uzyskanie pozytywnej recenzji.
2. Procedura recenzowania artykułów zgodna jest z zaleceniami Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z 2011 r.
3. Przekazanie artykułu do redakcji jednoznaczne jest z wyrażeniem zgody na wszczęcie
procedury jego recenzji.
4. Zanim artykuł zostanie dopuszczony do recenzji merytorycznej, jest poddawany przez redakcję
recenzji formalnej, której zadaniem jest usprawnienie prac redakcyjnych nad tekstem. Kryteria
kwalifikowania lub odrzucenia publikacji w przypadku recenzji formalnej są następujące:
– artykuł zawiera imię i nazwisko autora;
– artykuł opatrzono poprawnym tytułem w języku polskim;
– do artykułu dołączono poprawne streszczenie w języku polskim;
– do artykułu dołączono poprawne streszczenie wraz z tytułem w języku angielskim;
– do artykułu dołączono kompletną notę biograficzną (dotyczy nowych autorów);
– w artykule wskazywane są strony źródeł przywoływanych w przypisach;
– w artykule wskazywane są daty dostępu do przywoływanych stron internetowych (dotyczy
przypisów i bibliografii);
– w artykule wskazywany jest dzień wydania (o ile istnieje) i numer porządkowy przywoływanych
czasopism (dotyczy przypisów i bibliografii);

5. Do oceny publikacji Redaktor Naczelny wraz z Redaktorem Prowadzącym powołują
dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
6. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, jeden z recenzentów jest afiliowany w
instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
7. Recenzja ma formę pisemną i kończy się wnioskiem dopuszczającym (bądź odrzucającym)
artykuł do publikacji.
8. Uwagi recenzenta przekazywane są autorowi tekstu, który ma obowiązek uwzględnić
zalecenia i dokonać korekty artykułu.
9. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma nie są
ujawniane.
10. Ostateczną decyzję o publikacji podejmuje Redaktor Naczelny, przy wsparciu członków
Rady Programowej, na podstawie analizy uwag zawartych w recenzjach i ewentualnych
odpowiedzi na nie Autora tekstu oraz ostatecznej wersji artykułu.
11. Każdy artykuł prezentujący wyniki badań empirycznych podlega dodatkowej ocenie
Redaktora Statystycznego i Redaktora Językowego.
12. Wymogi redakcyjne artykułów mające wpływ na zakwalifikowanie bądź odrzucenie
publikacji dostępne są na stronie internetowej czasopisma i w każdym jego numerze.
13. Raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów
współpracujących z redakcją KPN-u.

