
Procedura recenzji monografii naukowych  

lub monografii pod redakcją naukową 

 
 

Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej Gaudium w wypadku publikacji monografii naukowej kieruje się 

zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i stosuje procedurę recenzji (double-blind review 

process). Poniżej określa się wymogi, jakie musi spełniać monografia naukowa, monografia naukowa pod redakcją 

naukową lub inna forma wydawnicza, aby została włączona do planu wydawniczego: 

Procedura recenzji jest dwustopniowa. Pierwszy etap: Kolegium Redakcyjne wraz z Dyrektorem 

Wydawnictwa Archidiecezji Lubelskiej Gaudium po zapoznaniu się z treścią monografii naukowej lub monografii 

pod redakcją naukową i opinią redaktorów tematycznych na temat tejże monografii podejmuje decyzję  

o odrzuceniu monografii lub przekazaniu do recenzowania. 

W przypadku odrzucenia monografii Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej Gaudium zwraca 

otrzymane od autora lub autorów materiały oraz nośniki, na jakich zostały one dostarczone, a także usuwa wszelkie 

sporządzone w procesie recenzowania kopie z posiadanych zasobów. 

W przypadku wstępnej pozytywnej oceny Kolegium Redakcyjne na czele z Dyrektorem Wydawnictwa 

Archidiecezji Lubelskiej Gaudium kieruje materiał do recenzji naukowej. 

Recenzja dokonywana jest niezależnie przez dwóch ekspertów z danej dziedziny naukowej posiadających 

minimum tytuł doktora habilitowanego. 

Imiona i nazwiska recenzentów nie są ujawniane przez Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej Gaudium 

autorom monografii. 

Pisemna recenzja jest przechowywana w archiwum Wydawnictwa Archidiecezji Lubelskiej Gaudium.  

Recenzja (wyrażona w Arkuszu Recenzenta) musi zawierać jednoznaczny wniosek dotyczący 

dopuszczenia do druku lub odrzucenia danej monografii naukowej lub monografii pod redakcją naukową. 

Dopuszczenie do druku powinno być związane z wartością naukową monografii, w szczególności jeśli  

w monografii są opisane najnowsze badania, teorie naukowe, metody badawcze, lub z faktem wnoszenia 

znaczącego wkładu w rozwój nauki, dyscyplin naukowych lub popularyzacji osiągnięć naukowych. 

Dwie negatywne opinie dyskwalifikują monografię naukową lub monografię pod redakcją naukową  

z dalszych etapów produkcyjnych, a materiał jest zwrócony Autorowi.  

Dwie pozytywne opinie kwalifikują monografię naukową lub monografię pod redakcją naukową do 

dalszych etapów produkcyjnych. 

W przypadku otrzymania pozytywnej i negatywnej recenzji Kolegium Redakcyjne i Dyrektor 

Wydawnictwa Archidiecezji Lubelskiej Gaudium kontaktuje się z autorem/autorami lub redaktorem naukowym, 

przekazując mu treść negatywnej recenzji i prosząc o ustosunkowanie się do niej na piśmie oraz zwraca się  

z prośbą o recenzję do trzeciego recenzenta. Na podstawie pisemnej odpowiedzi autora na uwagi zawarte  

w negatywnej recenzji oraz na podstawie trzeciej recenzji Kolegium Redakcyjne i Dyrektor Wydawnictwa 

Archidiecezji Lubelskiej Gaudium podejmuje decyzję co do dalszego postępowania z monografią naukową lub 

monografią pod redakcją naukową. 



Zgodnie z przyjętymi zasadami etyki publikacyjnej Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej Gaudium 

dąży do tego, by publikowane monografie naukowe nie były przykładem  naruszenia etycznych standardów 

wydawniczych. W naszym Wydawnictwie korzystamy z systemu antyplagiatowego Plagiator.  

W przypadku wykrycia nieuczciwych praktyk Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej Gaudium 

oświadcza, że niezwłocznie będzie przekazywać informacje o tych praktykach do stosownych instytucji 

naukowych i wydawniczych, a także będzie informować odpowiednie organy ścigania. 
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