Uniwersytet Rzeszowski
Instrukcje dla Autorów
1. Redakcja przyjmuje do oceny i publikacji teksty oryginalne, niepublikowane przez inne
wydawnictwa, o charakterze naukowym, poświęcone problematyce ekonomicznej wpisujące się w
zakres czasopisma.
2. Redakcja prosi o składanie tekstów w formie elektronicznej (na adres e-mail:
ktekonom@ur.edu.pl) przygotowanych zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w szablonie, o
objętości do 25 000 znaków, wraz ze streszczeniem w języku polskim oraz tytułem i
streszczeniem w języku angielskim.
3. Ze względu na wdrożenie identyfikacji numerem DOI Autorzy proszeni są o zweryfikowanie
przytaczanej bibliografii w bazie CrossRef http://www.crossref.org/guestquery i umieszczenie w
wykazie bibliograficznym numerów DOI cytowanych pozycji literaturowych.
4. Opracowania zakwalifikowane przez Komitet redaktorów tematycznych, lecz przygotowane w
sposób niezgodny z wymaganiami formalnymi, będą odsyłane do autorów z prośbą o
dostosowanie do wymagań redakcji.
5. W trosce o rzetelność i uczciwość w nauce autorzy zobowiązani są do ujawnienia wkładu
poszczególnych osób w powstanie publikacji (podanie afiliacji oraz kontrybucji poszczególnych
osób, źródeł finansowania publikacji, wkładu instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i
innych podmiotów).
6. Redakcja będzie podejmować działania przeciwdziałające przypadkom ghostwriting
(nieujawniania wkładu w powstanie publikacji) i guestauthorship (braku lub znikomego
wkładu osoby wskazanej jako autor), włącznie z powiadomieniem podmiotów zewnętrznych o
stwierdzonej nierzetelności naukowej.
7. Wszystkich autorów prosimy o przesłanie stosownej informacji o powstaniu publikacji i jej
finansowaniu według załączonego wzoru oświadczenia. Oświadczenie należy przesłać na adres
redakcji: Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii, Katedra Mikroekonomii, ul. Ćwiklińskiej 2,
35-601 Rzeszów.
8. Wszystkie publikowane artykuły są recenzowane w trybie anonimowym według modelu
double-blind review process (recenzent nie zna tożsamości autora, a autor nie otrzymuje
informacji o osobie recenzenta). Podstawą publikacji tekstu są dwie pozytywne recenzje. Autorzy
artykułów są zobowiązani do uwzględnienia uwag recenzentów lub merytorycznego uzasadnienia
braku akceptacji tych uwag. W przypadku rozbieżnych ocen recenzentów, artykuł może być
skierowany do publikacji, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii trzeciego recenzenta lub
komitetu redaktorów tematycznych. W przypadku dwukrotnej negatywnej oceny tekstu redakcja
odrzuca możliwość publikacji artykułu.
9. W dalszych etapach procesu wydawniczego artykuły zawierające metody statystyczne
poddawane są korekcie statystycznej. W ramach prac realizowanych przez Wydawnictwo
Uniwersytetu Rzeszowskiego materiał poddawany jest ponadto korekcie językowo-stylistycznej. O
ostatecznej kwalifikacji do druku decyduje redakcja.
10. Zgłaszając tekst do redakcji autor zgadza się na jego publikację w formie papierowej oraz
elektronicznej w ramach czasopisma, bez honorarium z tego tytułu.
11. Zgłaszając artykuł Autor udziela Wydawcy czasopisma
Gospodarczy
na licencji Creative Commons (CC BY-SA).
12. Autorzy zgłaszający artykuły ponoszą koszty wydawnicze związane z publikacją tekstów. Wynika
tozfaktu,że
się. Koszt publikacji artykułu wynosi 984,00 PLN (800,00 PLN netto + VAT).. Autor otrzyma
fakturę wystawioną na wskazany przez siebie adres.
Wpłaty należy dokonywać na konto:
Uniwersytet Rzeszowski 35-959 Rzeszów, ul. Rejtana 16C
nr konta: 32 1030 1999 7896 0000 0170 0006
z dopiskiem:
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