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Instructions for submitting manuscripts

ZASADY RECENZOWANIA PUBLIKACJI
W CZASOPIŒMIE „PRZEGL¥D STRATEGICZNY”
Stosuje siê nastêpuj¹ce zasady recenzowania publikacji w czasopiœmie „Przegl¹d Strategiczny”:
1. Do oceny ka¿dej publikacji powo³ywani s¹ dwaj niezale¿ni recenzenci zewnêtrzni.
2. W przypadku tekstów przygotowanych w jêzyku obcym jeden z recenzentów afiliowany jest w instytucji zagranicznej.
3. Autorzy publikacji i recenzenci nie znaj¹ swoich to¿samoœci.
4. Kolegium redakcyjne nie ujawnia nazwisk recenzentów poszczególnych publikacji.
Raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomoœci listê wspó³pracuj¹cych
recenzentów.
5. Recenzja przygotowana jest w formie pisemnej, zgodnie z wytycznymi MNiSW, i zawiera jednoznaczny wniosek w sprawie dopuszczenia materia³u do publikacji.
6. Formularz recenzji wraz z kryteriami oceny, dostêpny jest na stronie internetowej czasopisma „Przegl¹d Strategiczny”.

ZASADY DOTYCZ¥CE ELIMINOWANIA PRZYPADKÓW
„GHOSTWRITING” ORAZ „GUEST AUTHORSHIP”
W PUBLIKACJACH W CZASOPIŒMIE „PRZEGL¥D STRATEGICZNY”
Redakcja czasopisma „Przegl¹d Strategiczny” wprowadza nastêpuj¹ce zasady dotycz¹ce
przygotowania publikacji:
1. Autorzy nadsy³aj¹cy teksty do publikacji w czasopiœmie „Przegl¹d Strategiczny” zobowi¹zani s¹ do podania imienia i nazwiska, afiliacji oraz wskazania Ÿróde³ przytaczanych
informacji. W przypadku tekstów przygotowanych przez kilku autorów, s¹ zobowi¹zani
do przedstawienia wk³adu poszczególnych osób w powstanie tekstu oraz do wskazania
autorów koncepcji, za³o¿eñ, metod.
2. G³ówn¹ odpowiedzialnoœæ ponosi autor zg³aszaj¹cy publikacjê.
3. Ka¿dy autor, którego tekst zosta³ zakwalifikowany do druku, sk³ada oœwiadczenie o samodzielnym przygotowaniu tekstu, deklaruj¹c, i¿ tekst nie narusza praw osób trzecich.
4. Tekst oœwiadczenia dostêpny jest na stronie internetowej czasopisma „Przegl¹d Strategiczny”.
5. O wykrytych przypadkach naukowej nierzetelnoœci, polegaj¹cej na naruszeniu wskazanych wy¿ej zasad, bêd¹ informowane podmioty zatrudniaj¹ce autorów, stowarzyszenia
edytorów naukowych, towarzystwa naukowe itp.
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