
Procedura recenzowania artykułów nadesłanych do publikacji w roczniku  

Studia Germanica Gedanensia 

Procedura recenzowania artykułów jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki  i 

Szkolnictwa Wyższego.  

Komitet Redakcyjny czasopisma Studia Germanica Gedanensia przy współudziale   

Rady Naukowej czasopisma dokonuje wstępnej oceny nadesłanych prac pod kątem 

ich zgodności z ogólnym profilem naukowym pisma lub opublikowanym zakresem 

monotematycznym danego zeszytu, wymogami formalno-edytorskimi i poziomem 

merytorycznym. Prace nie spełniające tych warunków  są odsyłane Autorom z 

odpowiednim uzasadnieniem. 

Zakwalifikowane przez Komitet Redakcyjny oraz Radę Naukową materiały są 

przesyłane do dwóch niezależnych Recenzentów zewnętrznych, którzy nie są 

zatrudnieni w jednostce wydającej czasopismo. Nadesłane prace nie są wysyłane 

do Recenzentów z tej samej placówki, z której pochodzą Autorzy oraz do osób 

mogących pozostawać z Autorem w konflikcie interesów. Recenzenci są 

zobowiązani do ujawnienia potencjalnych konfliktów interesów, dotyczących w 

szczególności: 

 bezpośrednich relacji osobistych (pokrewieństwo, związki prawne),  

 relacji podległości zawodowej  

 bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu ostatnich dwóch lat 

poprzedzających przygotowanie recenzji.  

 

W przypadkach wątpliwości Redakcja powołuje dodatkowych recenzentów. Teksty 

w języku obcym są recenzowane również przez  recenzenta afiliowanego w 

instytucji zagranicznej. Recenzent nie może być autorem tekstu w numerze, na 

potrzeby którego przygotowuje recenzję.  

 

Prace recenzowane są poufnie i anonimowo (double-blind review process). Lista 

wszystkich Recenzentów publikowana jest w każdym tomie czasopisma. Nazwiska 

recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane.  

 

Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem o 

dopuszczenie artykułu do publikacji lub o jego odrzucenie. Po otrzymaniu przez 

Komitet redakcyjny recenzji Autor zgłoszonej pracy jest informowany o jej wyniku 

i koniecznych poprawkach. Ostateczną kwalifikację do druku podejmuje Komitet 

Redakcyjny lub Redaktor Naukowy (tematyczny).  
 

 

 

 

 



 

Begutachtungsverfahren für wissenschaftliche Beiträge in der Zeitschrift 

Studia Germanica Gedanensia 

Das Begutachtungsverfahren entspricht den Anweisungen des polnischen 

Ministeriums für Wissenschaft und Hochschulwesen. Der Redaktionsbeirat der 

Zeitschrift prüft unter Mitwirkung des wissenschaftlichen Beirats die eingereichten 

Beiträge und Rezensionen auf ihre Übereinstimmung mit dem Profil der Zeitschrift 

sowie bezüglich der grundlegenden wissenschaftlichen und technisch-

redaktionellen Anforderungen. Die Beiträge, die diese grundlegenden Bedingungen 

nicht erfüllen, werden mit entsprechender Begründung an die Autoren 

zurückgesandt. 

 

Die vom Redaktionsbeirat angenommenen Aufsätze werden an zwei unabhängige 

Außengutachter versandt, die am Institut für Germanistik der Universität Gdańsk 

nicht eingestellt sind. Die eingereichten Manuskripte werden nicht an Gutachter 

versandt, die an derselben Einrichtung wie die Autoren eingestellt sind oder mit 

den Autoren im Interessenkonflikt stehen können. Die Gutachter sind verpflichtet, 

die potenziellen Interessenkonflikte zu meiden, insbesondere: 

 direkte private Verbindungen (Verwandtschaft, Rechtsverhältnisse, 

Konflikte), 

 Berufs- und Dienstunterordnung,  

 direkte wissenschaftliche Zusammenarbeit im Laufe der letzten zwei Jahre 

vor der Anfertigung der Begutachtung.  

In Zweifelsfällen beruft der Herausgeber andere Gutachter. Die in einer  

Fremdsprache (Deutsch, Englisch) verfassten Aufsätze werden von einem 

Auslands-Gutachter bewertet. Der bestellte Gutachter kann selbst nicht als Autor 

eines Textes in dem Heft auftreten, für das er eine Begutachtung angefertigt hat.  

 

Die eingereichten Manuskripte werden vertraulich und anonym begutachtet 

(double-blind review process). Das Verzeichnis aller Gutachter wird in jedem Heft 

der Zeitschrift veröffentlicht. Die Namen der Gutachter von einzelnen Beiträgen 

sind vertraulich.  

 

Das Gutachten muss schriftlich vorliegen und mit einem eindeutigen Hinweis auf 

die Zulassung zur Publikation oder auf die Ablehnung des Beitrags abgeschlossen 

sein. Nach Begutachtung werden die Autoren von dem Ergebnis sowie von 

eventuell nötigen Korrekturen benachrichtigt. Die endgültige Entscheidung 

bezüglich der Druckzulassung wird vom Redaktionsbeirat oder dem Herausgeber 

getroffen. 


