
Instrukcja dla recenzentów prac przeznaczonych do czasopisma  
„Rośliny Oleiste - Oilseed Crops” 

 
Rękopis nr ......   Przesłany do recenzji do ........................................... dnia ............................ 
 
Szanowna(y) Koleżanko/Kolego, 

W załączeniu przesyłamy rękopis pracy związany z Pani/Pana specjalizacją z prośbą  
o dokonanie recenzji i rekomendacji odnośnie opublikowania go w czasopiśmie „Rośliny Oleiste – 
Oilseed Crops”. Jeżeli wykonanie recenzji i zwrot rękopisu jest niemożliwy w ciągu sześciu tygodni, 
prosimy o zwrot pracy z podaniem propozycji innego recenzenta. Zawartość pracy powinna być 
traktowana jako poufna do czasu opublikowania.  
 
Przy przeprowadzaniu recenzji prosimy o przestrzeganie następujących wytycznych: 
1.  do publikacji w czasopiśmie „Rośliny Oleistych – Oilseed Crops" akceptowane są tylko oryginalne 

prace badawcze, przeglądy prac badawczych, krótkie wstępne komunikaty z prac badawczych, 
przeglądy problemowe z dziedzin związanych z roślinami oleistymi i ich wykorzystaniem oraz 
sprawozdania z konferencji naukowych dotyczących tej dziedziny. Rękopis powinien wnosić 
znaczący wkład do wiedzy w tej dziedzinie lub pozwalać na lepsze zrozumienie aktualnych 
koncepcji rozwoju badań i zastosowań roślin oleistych oraz produktów z nich otrzymywanych. 
Wyniki badań powinny mieć możliwość wykorzystania i odpowiadać zainteresowaniom szerszego 
grona specjalistów. Doświadczenia polowe powinny być przeprowadzone w takiej ilości powtórzeń, 
miejscowości i lat by pozwalały na wyciągniecie uzasadnionych merytorycznie wniosków. Na 
przykład jeżeli są powody aby przypuszczać, że interakcja ze środowiskiem może mieć istotne 
znaczenie, to doświadczenie powinno być powtórzone w różnych środowiskach. 

2. Rękopis powinien być napisany jasno, treściwie i zwięźle, w formie merytorycznej informacji 
naukowej. Powinien uzasadniać potrzebę podjęcia badań, podawać wyczerpujący opis ich wyko-
nania, prawidłowo prezentować i interpretować uzyskane wyniki oraz w sposób jasny przedysku-
tować ich znaczenie. Tabele i ilustracje powinny być czytelne, dobrze zorganizowane i nie powinny 
powtarzać tych samych informacji. Odwołania do literatury powinny być wystarczające, ale nie 
nadmierne. Recenzent powinien sprawdzić czy cytowana literatura jest ściśle związana z proble-
matyką zawartą w publikacji. 

3. Publikacja może być w języku polskim lub angielskim  
4. Ważne jest staranne streszczenie w drugim języku, które musi umożliwiać dostęp do wyników 

osobom nie znającym języka publikacji, a więc włączenie się autorów do międzynarodowej 
wymiany naukowej. Streszczenie (około 250 słów) powinno zawierać następujące informacje: 
— uzasadnienie podjęcia badań, 
— cel badań, 
— zastosowane metody, 
— wyniki badań, 
— wnioski. 
Streszczenie w języku publikacji powinno być zgodne co do treści ze streszczeniem w drugim 
języku, celem ułatwienia sprawdzenia prawidłowości tłumaczenia.  
Dodatkowe streszczenie w języku publikacji w wersji do druku może być krótsze (około 100 słów). 

Do Redakcji należy zwrócić: 
1. Rękopis z naniesionymi czytelnie ołówkiem propozycjami zmian. 
2. Ocenę wykonaną na załączonym formularzu wraz z dodatkowymi uwagami, szczególnie w przypadku 

nie zakwalifikowania do druku prosimy o uzasadnienie takiej decyzji, 
Ocena po odcięciu podpisu recenzenta będzie zwrócona wraz z rękopisem do autora. 
 

Redakcja z góry dziękuje za pomoc w ocenie pracy 
Z poważaniem 
 
Redaktor Naczelny 
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