Zasady recenzowania artykułów nadesłanych do „Annual Center Review”:
1. Redakcja ACR dokonuje wstępnej weryfikacji nadesłanych tekstów badając adekwatność
tematyki artykułu z profilem czasopisma oraz zgodność z wymogami redakcyjnymi i edytorskimi.
2. Artykuły są recenzowane przez dwóch Recenzentów zgodnie z zasadą podwójnej
anonimowości (ang. double-blind review process), zgodnie z którą Autorzy i Recenzenci nie znają
swojej tożsamości.
3. Do oceny artykułu powołuje się dwóch Recenzentów zewnętrznych, którzy:
- są afiliowani w innej jednostce niż Autor artykułu;
- nie są członkami redakcji ACR;
- posiadają co najmniej stopień doktora i uznany dorobek naukowy gwarantujący odpowiedni
poziom recenzji.
4. Artykuły, które nie spełniają kryteriów artykułu naukowego, nie będą przyjmowane do
publikacji. Artykułem o charakterze naukowym jest artykuł prezentujący wyniki
oryginalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycznym lub analitycznym
zawierający tytuł publikacji, nazwiska i imiona Autorów, metodologię badań, przebieg
procesu badawczego, jego wyniki oraz wnioski wraz z przytoczeniem cytowanej literatury
(bibliografię).
5. Recenzenci oceniają nadesłane prace biorąc pod uwagę następujące kryteria:
- wkład artykułu w rozwój nauki;
- znaczący charakter badań i/lub szczególna znajomość materii bazująca na osobistym
doświadczeniu;
- struktura artykułu (układ treści, wskazanie tezy/tez, konsekwentna analiza zmierzająca do
jej/ich weryfikacji);
- styl, język;
- rezultaty badań i wnioski.
6. Recenzja kończy się jednoznaczną konkluzją co do:
- dopuszczenia artykułu do publikacji bez poprawek,
- dopuszczenia artykułu do publikacji po wprowadzeniu zasugerowanych przez Recenzenta
poprawek,
- bądź też odrzucenia artykułu.
7. Recenzenci traktują udostępnione im artykuły z poszanowaniem zasady poufności i nie
wykorzystują informacji uzyskanych przy tej okazji przed opublikowaniem artykułu.
8. Uwagi Recenzentów są przekazywane Autorowi artykułu. Jeśli Recenzent uzależnia
opublikowanie artykułu od dokonania w nim sugerowanych przez siebie zmian, Autor ma
obowiązek uczynić to zgodnie ze sformułowanymi przez Recenzenta uwagami w terminie 14 dni
od dnia otrzymania recenzji.
9. Autor może odnieść się do sugestii Recenzenta przedstawiając swoje umotywowane
stanowisko Redakcji ACR.
10. Publikacji podlegają artykuły, które uzyskają dwie pozytywne recenzje.

