Zasady recenzowania artykułów nadesłanych do czasopisma „Polski Przegląd
Stosunków Międzynarodowych”:
1. Nadsyłane teksty poddawane są wstępnej ocenie przez redaktora merytorycznego
2. Redakcja stosuje zasadę tzw. Double blind review, zgodnie z którą recenzent i autor
nie znają swojej tożsamości
3. Do oceny każdego tekstu powołuje się dwóch niezależnych, niezwiązanych z redakcją
recenzentów. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z
recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora
pracy.
4. Recenzenci zobowiązani są do traktowania tekstów i informacji o nich jako poufne do
czasu ich publikacji. W związku z tym redakcja prosi recenzentów o nieujawnianie
recenzowanych tekstów opracowań, a także nieujawnianie opinii na ich temat oraz
niewykorzystywanie wiedzy zdobytej przy okazji recenzji przed publikacją
opracowania.
5. Redakcja zlecając recenzje, przekazuje recenzentowi formularz recenzji, przy pomocy
którego recenzent winien sporządzić recenzje. Recenzja musi kończyć sie
jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego
odrzucenia.
6. Redakcja nie przyjmuje recenzji niespełniających merytorycznych i formalnych
wymagań, w tym recenzji zdawkowych, nieumotywowanych, pozbawionych
logicznego powiązania między treścią a konkluzja, tj. recenzji zdecydowanie
krytycznych, lecz z konkluzja pozytywna lub odwrotnie.
7. Uwagi recenzenta przekazywane są autorowi recenzowanego tekstu. Racjonalne i
umotywowane konkluzje przedstawione w recenzji są dla niego wiążące. Ma on
obowiązek uwzględnić zalecenia recenzentów i poprawić tekst. Recenzentom
przysługuje prawo do powtórnej weryfikacji poprawionego tekstu.
8. W przypadku, gdy autor tekstu nie zgadza sie z konkluzjami recenzenta, ma prawo do
przedstawienia swojego stanowiska Redakcji.
9. Decyzje o publikacji tekstu podejmuje Redaktor Naczelny, po zasięgnięciu opinii
Kolegium Redakcyjnego i Rady Naukowej, na podstawie analizy uwag i konkluzji
zawartych w recenzjach wraz z ewentualnymi odpowiedziami na nie autora tekstu i
ostatecznej wersji tegoż tekstu dostarczonej przez autora.

10. Według przyjętego zwyczaju recenzje artykułów są sporządzane nieodpłatnie.
Recenzenci otrzymują egzemplarz każdego numeru czasopisma.
11. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane. Raz w
roku
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współpracujących.
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