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PROCEDURA KWALIFIKACJI ARTYKUŁÓW DO PUBLIKACJI  

W JAGIELLONIAN JOURNAL OF MANAGEMENT 

 

Tekst naukowy przesłany w formie elektronicznej na adres e-mail Redakcji (jjm@uj.edu.pl) 

poddawany jest dwustopniowej procedurze kwalifikacji: 

- ocenie wewnętrznej (wstępnej), 

- ocenie zewnętrznej (Recenzentów - krajowych i/bądź zagranicznych). 

 Ocena wstępna dokonywana jest przez Komitet redakcyjny. Zmierza ona przede wszystkim 

do określenia zgodności z profilem tematycznym czasopisma JAGIELLONIAN JOURNAL OF MANAGEMENT 

oraz wymogami formalnymi (wymagane elementy struktury tekstu naukowego) i językowymi 

(komunikatywność i odpowiedniość języka). Redaktor statystyczny kontroluje poprawność 

prowadzonych przez Autorów metod statystycznych w przypadku artykułów, w których zostały 

zastosowane.  

 

Kryteria oceny wewnętrznej (wstępnej) tekstu nadesłanego  
do JAGIELLONIAN JOURNAL OF MANAGEMENT 

o Czy nadesłany artykuł odpowiada profilowi czasopisma? 
o Czy nadesłany artykuł posiada wymagane elementy struktury charakterystyczne dla tekstu 

naukowego, w tym jasno określony cel, streszczenie i słowa kluczowe korespondujące z treścią 
artykułu, bibliografię? 

o Czy wykorzystane w tekście metody i analizy statystyczne są poprawne? 
o Czy artykuł został napisany komunikatywnie w języku, w którym został złożony i może być 

przekazany do recenzji? 

 

 W wyniku oceny wstępnej teksty naukowe mogą zostać: 

- przyjęte do recenzji, 

- odesłane Autorowi z sugestiami niezbędnych poprawek czy uzupełnień, 

- odrzucone. 

 O decyzji wynikającej z oceny wstępnej Autor jest powiadamiany drogą mailową przez 

Redakcję JAGIELLONIAN JOURNAL OF MANAGEMENT. 

 W przypadku zakwalifikowania nadesłanego tekstu naukowego do oceny zewnętrznej, jest  

on recenzowany przez co najmniej dwóch niezależnych i nie znających swoich tożsamości 

Recenzentów spoza jednostki (podwójnie ślepa recenzja - double-blind review process). 

Recenzentami są samodzielni pracownicy naukowi lub pracownicy przynajmniej ze stopniem 

naukowym doktora, kompetentni w danym zakresie merytorycznym. 

 Nazwiska Recenzentów poszczególnych tekstów naukowych nie są ujawniane Autorom 

tekstów. Lista Recenzentów jest publikowana na stronie internetowej czasopisma. 

 Każdy z Recenzentów zobowiązany jest do poufności i nie wolno mu wykorzystywać wiedzy 

pochodzącej z recenzowanego tekstu naukowego przed jego opublikowaniem. 

 Recenzja tekstu naukowego formułowana jest na piśmie (formularz recenzji) i kończy się 

jednoznacznym wnioskiem co do: 

- dopuszczenia artykułu do publikacji, 

- dopuszczenia do publikacji pod warunkiem dokonania zmian, 

- odrzucenia. 

 Warunkiem opublikowania tekstu naukowego w czasopiśmie JAGIELLONIAN JOURNAL  

OF MANAGEMENT jest pozytywna opinia dwóch recenzentów. 
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 Po otrzymaniu recenzji Komitet redakcyjny JAGIELLONIAN JOURNAL OF MANAGEMENT powiadamia 

Autora o wynikach oceny Recenzentów. 

 W przypadku występowania uwag Recenzentów Autorzy są informowani o zakresie 

niezbędnych zmian w tekście naukowym sugerowanych przez Recenzentów. Autor powinien 

ustosunkować się do uwag i wprowadzić poprawki, wskazane w recenzjach. Poprawiony tekst wraz  

z odpowiedziami na uwagi recenzentów Autor wysyła do Redakcji (we wskazanym przez Komitet 

Redakcyjny czasie nie dłuższym niż 14 dni). 

 Po otrzymaniu poprawionych zgodnie z uwagami Recenzentów tekstów naukowych  

i odpowiedzi na recenzje Komitet redakcyjny JAGIELLONIAN JOURNAL OF MANAGEMENT podejmuje 

ostateczną decyzję o odrzuceniu bądź przyjęciu artykułu do druku. 

 Redaktor językowy (Native Speaker of English) dokonuje redakcji językowej artykułu. 

 Po uzyskaniu informacji o przyjęciu tekstu naukowego do druku Autor zobowiązany jest do 

podpisania umowy o przeniesieniu praw autorskich, w której zawarte są zasady ghostwriting i guest 

authorship oraz oświadczeń dotyczących oryginalności tekstu. 

 


