Regulamin redakcyjno-wydawniczy
czasopisma „Akademia Zarządzania”
1. Czasopismo „Akademia Zarządzania" jest wydawane cztery razy do roku przez Wydział
Zarządzania Politechniki Białostockiej.
2. Koszty wydania czasopisma ponosi Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej
ze środków dydaktycznych, a także pozyskanego dofinansowania zewnętrznego lub
z innych środków.
3. Zakres tematyczny czasopisma obejmuje tematykę z dziedziny nauk ekonomicznych w
szczególności z dyscypliny nauki o zarządzaniu.
4. Artykuły są nadsyłane do redakcji czasopisma na adres e-mail: j.szydlo@pb.edu.pl w
formie elektronicznej (pliki *.docx lub *.doc) przy zachowaniu formatu
zamieszczonego na stronie internetowej czasopisma. Wzór formatu artykułu stanowi
załącznik nr 1.
5. Redakcja przyjmuje artykuły napisane w języku polskim, rosyjskim lub angielskim.
6. Sekretarz naukowy sprawdza zgodność artykułu z zakresem tematycznym czasopisma
i po konsultacji z redaktorem naczelnym artykuł odrzuca lub przekazuje artykuł do
recenzji. Recenzentów proponuje redaktor naczelny. W uzasadnionych przypadkach
uprawnienia te redaktor naczelny może przekazać członkowi Rady Naukowej
czasopisma – specjaliście z danego zakresu.
7. Recenzje są wykonywane bezpłatnie.
8. Warunkiem opublikowania artykułu są jego dwie pozytywne recenzje. Druk recenzji
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Recenzje dokonywane są przez
dwóch niezależnych recenzentów zatrudnionych w innej jednostce niż autorzy
ocenianej pracy. Autorzy nie znają tożsamości recenzentów.
9. Warunkiem zamieszczenia artykułu jest przekazanie redakcji podpisanego
oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich i oryginalności pracy. Wzór formularza
oświadczenia stanowi załącznik nr 3.
10. Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru prac do kolejnych numerów. Redakcja
zastrzega sobie możliwość skracania tekstów oraz wprowadzania koniecznych
poprawek stylistycznych i mianownictwa za zgodą Autora (Autorów).
11. Redakcja czasopisma jako Autorów pracy uznaje osoby, która przyczyniły się
do powstania danej publikacji (wkład merytoryczny). Dane tych osób, wraz z podaniem
ich afiliacji, powinny być umieszczone w części nagłówkowej artykułu. W przypadku
wkładu rzeczowego, finansowego, etc., nazwisko osoby powinno znaleźć się
w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Niedopuszczalnym jest wymienianie
jako Autora osoby, której udział w powstaniu publikacji nie miał miejsca lub był
znikomy.
12. Redakcja wymaga rzetelności i uczciwości naukowej Autorów. Zjawisko „ghostwriting”
(gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału

jako jeden z Autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach
zamieszczonych w publikacji), „guest authorship” (udział Autora jest znikomy lub
w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest Autorem/Współautorem publikacji)
są przejawem nierzetelności naukowej.
13. Autorzy zgłaszający artykuł zobowiązani są przekazać redakcji na piśmie informację na
temat wkładu poszczególnych Autorów w powstanie publikacji, źródłach finansowania
publikacji, jak również wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych
podmiotów. Wzór formularza informacyjnego stanowi załącznik 4.
14. Wszelkie próby nierzetelności naukowej, zwłaszcza fałszowania badań lub wyników
badań naukowych lub dokonania innego oszustwa naukowego, naruszenia przez
autorów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, będą demaskowane,
a o fakcie tym powiadomione zostaną właściwe instytucje.
15. Ostateczną decyzję w sprawie opublikowania artykułu podejmuje redaktor naczelny.
16. Wszystkie artykuły przyjęte do publikacji oraz ich streszczenia w języku angielskim lub
innym podstawowym dla danej dyscypliny, są zamieszczane na stronie internetowej
czasopisma.
17. Raz w roku publikowana jest lista recenzentów, którzy recenzowali artykuły zgłoszone
do publikacji w danym roku. Lista recenzentów zamieszczana jest również na stronie
internetowej czasopisma (http://www.wz.pb.edu.pl/akademiazarzadzania).
18.
Każdy numer czasopisma wydawany jest w wersji pierwotnej elektronicznej
zamieszczonej na stronie internetowej http://info.wiz.pb.edu.pl/az

