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PROCEDURA KWALIFIKOWANIA PRAC DO DRUKU W CZASOPIŚMIE
INŻYNIERIA PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO
Procedura kwalifikowania i recenzowania artykułów naukowo – badawczych, skierowanych do czasopisma „Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego”, jest zgodna z najnowszymi wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
opisanymi w „Dobrej praktyce w procedurach recenzowania w nauce". Autorzy, przesyłając artykuł do Redakcji wyrażają tym samym zgodę na przyjętą przez wydawnictwo procedurę recenzowania.
1. Autor/Autorzy wraz z artykułem przesyłają do Redakcji „IPS” kartę zgłoszeniową artykułu, określając w niej:
a. – charakter pracy (badawcza, przeglądowa);
b. – praca nie była wcześniej publikowana i nie uczestniczy w innym postępowaniu wydawniczym oraz nie narusza praw
autorskich, interesów prawnych i materialnych innych osób w rozumieniu ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83);
c. – w razie zakwalifikowania artykułu do druku, Autor zgadza się na upublicznienie swoich danych osobowych oraz artykułu na stronie Czasopisma;
d. – adres korespondencyjny do autorów (pocztowy i e-mailowy).
Karta zgłoszenia dostępna na stronie http://ips.wm.tu.koszalin.pl/ w zakładce "dla Autorów".
2. Po zakwalifikowaniu artykułu przez członków Naukowej Rady Redakcyjnej, jako zgodnego z profilem czasopisma IPS,
artykułowi nadawany jest numer redakcyjny, identyfikujący go w dalszych etapach procesu wydawniczego. Redaktor Naczelny dokonuje wyboru dwóch, niezależnych Recenzentów z grupy współpracowników Redakcji lub w konsultacji
z Radą Naukowo-Programową wskazuje recenzenta zewnętrznego. Co najmniej jeden z recenzentów musi posiadać minimum tytuł doktora habilitowanego. Ponadto recenzenci muszą być uznawanymi za autorytet specjalizujący się w danej
tematyce i pochodzić z innej placówki, niż Autor recenzowanego tekstu (Redakcja przyjęła model podwójnych, anonimowych recenzji).
Po wyrażeniu przez Recenzenta zgody na przyjęcie artykułu do opiniowania, Redakcja kieruje pełny tekst pracy, wraz
z obowiązującym formularzem recenzji, określającym jednocześnie zasady przewidywanej recenzji do zaopiniowania.
Recenzje wykonywane są bez honorarium w ramach wzajemnego porozumienia z Redakcją (status czasopisma). Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat pracy przed jej publikacją.
Sporządzone recenzje, wraz tekstem artykułu, Recenzenci przesyłają na adres Redakcji „IPS” w formie elektronicznej (preferowana) lub pisemnej, w terminie przewidzianym w arkuszu recenzji. Recenzja powinna kończyć się jednoznacznym
stwierdzeniem dopuszczającym pracę do publikacji lub jej odrzucenia.
3. Autor informowany jest o wyniku recenzji. Warunkiem zakwalifikowania artykułu do dalszych etapów procesu wydawniczego są dwie pozytywne recenzje. W sytuacji, gdy opinie recenzentów są znacząco rozbieżne, co do możliwości
opublikowania artykułu, Redakcja kieruje opracowanie do trzeciego Recenzenta – rozstrzygającego. W przypadku, gdy
jeden z Recenzentów stwierdzi konieczność ponownej recenzji, Redakcja po wprowadzeniu przez Autora zmian kieruje do
niego artykuł ponownie.
W celu dokonania sugerowanych przez Recenzentów poprawek, artykuł wraz z recenzjami jest przesyłany Autorowi na
wskazany w zgłoszeniu adres e-mailowy. Poprawiony artykuł z arkuszem odpowiedzi na uwagi Recenzentów oraz
oświadczeniem (dostępne na stronie w zakładce "dla Autorów") Autor przesyła do Redakcji w ciągu kolejnych 14 dni.
W przeciwnym wypadku artykuł zostanie odsunięty od prac Redakcyjnych i przesunięty do kolejnego numeru. Ostateczną
decyzję o druku artykułu naukowego podejmuje Redakcja na podstawie analizy uwag zawartych w recenzjach i ostatecznej wersji artykułu dostarczonej przez Autora.
4. Przyjęte do druku artykuły podlegają korekcie redakcyjnej i językowej. Jeśli korekty są znaczące, to końcowa wersja zostaje wysłana do Autora w celu autoryzacji. Po korekcie autorskiej, artykuł zostaje przekazany do druku.

REDAKCJA W OSTATNIM ZESZYCIE IPS BIEŻĄCEGO ROKU
ZAMIESZCZA LISTĘ RECENZENTÓW, Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACOWAŁA.
Teksty o charakterze sprawozdawczym i reklamowym nie są poddawane recenzjom i opiniowane przez Redaktora Naczelnego.
Redakcja czasopisma IPS
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