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Ogólne informacje dla autorów 
oraz przebieg i zasady procedury recenzowania

Czasopismo „Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepeł-
nosprawnych” jest wydawnictwem ukazującym się nieprzerwanie od 2007 
roku. Podejmowana tematyka obejmuje rozprawy naukowe oraz doniesienia 
z badań ściśle związane z zagadnieniami edukacji, rehabilitacji i socjalizacji 
osób niepełnosprawnych. Ma ona integrować wiedzę o niepełnosprawności 
oraz prezentować badania dotyczące rozwoju rehabilitacji, edukacji i funkcjo-
nowania społecznego osób niepełnosprawnych z różnych dyscyplin nauko- 
wych (m.in.: pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii, fizjoterapii, socjo-
logii).

1. Pierwotną wersją czasopisma jest wersja papierowa (preferencyjna).
2. Redakcja przyjmuje teksty oryginalne, których treść nie była dotąd publiko-

wana, z podziałem na prace: naukowe / poglądowe / doniesienia z badań / 
kazuistyczne / list do redakcji / recenzje.

3. Prace naukowe publikowane są w językach: polskim, słowackim, czeskim, 
niemieckim i angielskim, z wymogiem obowiązkowych streszczeń w języ-
kach polskim i angielskim.

4. Teksty do publikacji można nadsyłać drogą elektroniczną lub pocztą trady-
cyjną (na adres Redakcji) obowiązkowo z dołączoną wersją elektroniczną 
artykułu.

5. Wstępnej kwalifikacji nadesłanych tekstów dokonuje Zespół Redakcyjny, 
który poddaje ocenie merytoryczną zgodność treści z profilem tematycz-
nym tomu, formalne warunki określone dla tekstów naukowych, a także 
dostosowanie tekstu do wymogów edytorskich. 

6. Inne teksty, niebędące artykułami naukowymi, takie jak recenzje, komuni-
katy, polemiki nie podlegają procedurze recenzowania, a o ich publikacji 
decyduje Zespół Redakcyjny.

7. Redakcja informuje autorów o dopuszczeniu tekstu do recenzji w osobnej 
wiadomości. Autor może tekst wycofać wyłącznie przed przekazaniem 
go do recenzji wydawniczej. Redakcja po wstępnej weryfikacji nie odsyła 
tekstów, które nie spełniają warunków formalnych i nie informuje o tym 
fakcie autorów.
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 8. Teksty wstępnie przyjęte do publikacji podlegają ocenie dwóch nieza-
leżnych recenzentów zgodnie z zasadą double ‑blind review. Szczegółowe 
zasady procedury recenzowania zostały opracowane na podstawie wytycz-
nych ministerialnych oraz Kodeksu etyki pracownika naukowego przygoto-
wanego przez Komisję do spraw Etyki w Nauce PAN, uchwalonego przez 
Zgromadzenie Ogólne PAN 13 grudnia 2012.

 9. Zespół Redakcyjny informuje autorów o treści recenzji i prosi o ustosunko-
wanie się do nich, po czym podejmuje decyzję o dopuszczeniu lub niedo-
puszczeniu tekstu do publikacji. Redakcja ma prawo do skracania i korekty 
wydawniczej nadesłanych tekstów. Na tym etapie procedury wydawniczej 
autor ma obowiązek przesłać pisemne oświadczenie o oryginalności tekstu 
na adres Redakcji lub wydawnictwa.

10. Lista recenzentów prezentowana jest w ostatnim tomie (numerze) dla 
danego roku, a także znajduje się na stronie internetowej.

11. Archiwalne numery czasopisma oraz wszelkie szczegółowe informacje 
znajdują się na stronie internetowej www.problemy.edukacji.us.edu.pl.

Zespół Redakcyjny

Adres Redakcji:
Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
ul. Bielska 62, 43 -400 Cieszyn
tel. +48 33 8546200
e -mail: problemy.edukacji@us.edu.pl


