Polecamy uwadze Autorów artykułów, które mają być opublikowane w
„Przetwórstwie Tworzyw”
Redakcja czasopisma naukowo-technicznego „Przetwórstwo Tworzyw” w trosce
o rzetelność naukową publikowanych artykułów wdrożyła procedurę zabezpieczającą
oryginalność publikacji, procedurę określaną najczęściej jako „zapora ghostwriting oraz
guest authorship”.
W związku z tym:
1. Autorzy publikujący na łamach „Przetwórstwa Tworzyw” proszeni są aby:
 W sposób jednoznaczny oświadczyć, że są bezpośrednimi Autorami
przesłanych do Redakcji czasopisma tekstów oraz, że tekst nie narusza praw
osób trzecich.
 Jeżeli artykuł powstał przy udziale/współpracy innych osób, Autorzy proszeni
są o ujawnianie ich udziału jako autorów/współautorów lub o umieszczenie
nazwisk tych osób w podziękowaniach, Autorzy proszeni są także o podanie
afiliacji tych osób oraz ich wkładu w powstanie publikacji (wkład
merytoryczny, rzeczowy, finansowy, inny).
 W przypadku gdy artykuł jest rezultatem współpracy w ramach projektu
badawczego Autor proszony jest o podanie źródeł finansowania projektu i
wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.
 Autorzy proszeni są o przygotowanie artykułu wg zasad ujętych we
„Wskazówkach dla Autorów”, publikowanych, co jakiś czas w czasopiśmie
oraz zamieszczonych na stronie internetowej.
2. Autor/Autorzy zgłaszający artykuł do opublikowania w „Przetwórstwie Tworzyw”
wyrażają tym samym zgodę na proces recenzji.
 Procedura recenzowania artykułów w naszym czasopiśmie, o czym
informowaliśmy już wcześniej zgodna jest wytycznymi Ministerstwa Nauki i
Szkolnictwa Wyższego opisanymi w bruszurze p.t. „Dobre praktyki w
procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011r., uwzględnia zasady
„zapory ghostwriting i guest authorship”.
 W Redakcji następuje ocena formalna artykułu.
 Następnie artykuł kierowany jest do recenzji merytorycznej. Recenzentami są
rzetelni pracownicy naukowi o istotnym, uznanym dorobku. Recenzentami są
osoby nie zatrudnione w Instytucie-Wydawcy czasopisma ani osoby będące
członkami Redakcji ani też osoby zatrudnione w tej samej jednostce co Autor.
 Artykuły recenzowane są poufnie. Tekst recenzji, wyłącznie za pośrednictwem
Redakcji, trafia następnie do Autora, a ten proszony jest o merytoryczne, nadal
za pośrednictwem Redakcji, ustosunkowanie się do recenzji i/lub o
uwzględnienie zasugerowanych przez Recenzenta uwag, korekt.
 Pozytywny wynik recenzji jest podstawą do opublikowania artykułu.
3. Lista Recenzentów publikowana jest w czasopiśmie raz w roku.
4. Główna odpowiedzialność spoczywa na Autorze zgłaszającym artykuł.
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