
Zasady recenzowania monografii naukowych 

 

Celem Medical Tribune Polska jest publikacja monografii naukowych  i innych form 

wydawniczych o jak najwyższym poziomie merytorycznym. Zgodnie z zaleceniami Komitetu 

ds. Etyki Publikacji (COPE - Committee on Publication Ethics) oraz stosując się do zaleceń 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydawnictwo włącza do planu wydawniczego 

prace, który zostały pozytywnie zweryfikowane w procesie recenzji.  

 

• Monografie wydawane przez Medical Tribune poddawane są recenzji wydawniczej, 

przygotowywanej przez specjalistów w danej dyscyplinie i tematyce. Recenzję 

przeprowadza niezależnie dwóch ekspertów z danej dziedziny naukowej.  

• Recenzja ma charakter zaślepiony. Imiona i nazwiska recenzentów nie są ujawniane 

autorom monografii do zakończenia procesu recenzji. Za zgodą recenzentów mogą 

być ujawnione po przyjęciu pracy do druku. Również recenzentom nie jest ujawniana 

informacja o tym czyjego autorstwa pracę oceniają.  

• Recenzenci nie powinni recenzować prac autorów, jeśli pozostają z nimi w zależności 

służbowej lub w bliskich relacjach osobistych, a szczególnie w stosunkach 

pokrewieństwa. 

• Wydawnictwo  nie przyjmuje recenzji sporządzanych na zamówienie autorów lub 

jednostek naukowych. 

• Recenzent powinien dokładnie zapoznać się z recenzowaną publikacją i dochować 

wszelkich starań, aby rzetelnie i uczciwie ocenić jego wartość merytoryczną, 

samodzielność i nowatorstwo, stosownie do aktualnego stanu wiedzy w 

reprezentowanej przez niego dziedzinie nauki. 

• Recenzje nie powinny zawierać krytyki personalnej. Niedopuszczalne są recenzje 

utrzymane w tonie emocjonalnym, jawnie nieobiektywne, składające się głównie z 

zarzutów, lecz zwieńczone konkluzją pozytywną lub złożone z pochwał bez pokrycia. 

• Recenzja musi zawierać jednoznaczny wniosek dotyczący dopuszczenia do druku lub 

odrzucenia danej monografii. 

• Do druku przyjmowane są prace o wysokiej wartości naukowej, ze znaczącym 

wkładem w rozwój nauki lub popularyzację osiągnięć naukowych. 

• Dwie pozytywne recenzje naukowe skutkują przyjęciem pracy do druku. Dwie 

negatywne recenzje powodują dyskwalifikację pracy. W przypadku otrzymania 

pozytywnej i negatywnej recenzji wydawnictwo zwraca się z prośbą o recenzję do 

trzeciego eksperta.  

• Recenzja musi mieć formę pisemną. Jest przechowywana w archiwum Kolegium 

Redakcyjnego. 

 

 

 
 


