Lublin, 16 czerwca 2020

Tryb przyjmowania artykułów do druku w czasopiśmie
Journal of Life and Medical Sciences (JLMS)

Czasopismo Journal of Life and Medical Sciences (ISSN 2353-13-71) wydawane jest przez
Stowarzyszenie Młodych Naukowców. Zgodnie z §12 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej z dn. 22 lutego
2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 392), wartość punktowa artykułu opublikowanego w czasopiśmie
Nauki Przyrodnicze wynosi 5 pkt. Czasopismo indeksowane jest w bazie Index Copernicus (ICV
2018: 66.48), ARIANTA, BAZA AGRO. Pełne i bezpłatne wydania czasopisma aktualne
i archiwalne znajdują się na stronie Stowarzyszenia www.naukowcy.org.pl, jak również na
platformie http://libra.ibuk.pl oraz https://www.ibuk.pl/.
Przyjmujemy do druku artykuły naukowe oryginalne jak i przeglądowe.
Przygotowany artykuł zgodnie z wymaganiami określonymi przez czasopismo, należy przesłać
w formie elektronicznej na adres kontakt@naukowcy.org.pl. Oświadczenie autorów należy
własnoręcznie podpisać i przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres
Stowarzyszenie Młodych Naukowców, ul. Wyżynna 20/56, 20-560 Lublin lub po zeskanowaniu
przesłać pocztą elektroniczną na adres kontakt@naukowcy.org.pl.

Ul. Wyżynna 20/56, 20-560 Lublin
kontakt@naukowcy.org.pl
www.naukowcy.org.pl
tel. 661 657 875

ZASADY PRZYJMOWANIA PRAC DO DRUKU

1. Czasopismo działa w systemie Open Acces.
2. Redakcja szczególnie jest zainteresowana artykułami z różnorodnych dziedzin nauk
przyrodniczych i medycznych.
3. Tekst musi zwierać następujące informacje: tytuł pracy, imię(ona) (w pełnym brzmieniu)
i nazwisko(a) autora(ów), nazwę i adres zakładu pracy (w przypadku uczelni: nazwę uczelni,
wydział, katedrę/zakład/instytut, adres), adres poczty elektronicznej (e-mail).
4. Do pracy należy dołączyć krótkie (nieprzekraczające 300 wyrazów) streszczenie w jęz.
angielskim (wraz z tytułem) i polskim, informujące o zasadniczej jej treści. Dodatkowo w obu
językach należy podać maksymalnie 5 słów kluczowych.
5. Tekst:
▪ musi zawierać wstęp/wprowadzenie, podsumowanie/wnioski i literaturę oraz podział tekstu
właściwego na nagłówki
▪ czcionka Times New Roman
▪ odstępy między wierszami: 1
▪ bez używania wyróżnień (np. podkreślenia), z wyjątkiem kursywy
▪ wyraźne odznaczenie tytułów i nagłówków bez ich centrowania
▪ zaznaczenie akapitów
▪ wszystkie śródtytuły bez numeracji, czcionką tej samej wielkości
▪ cytowane w tekście prace zaznaczamy przez podanie nazwiska autora(ów) (pisanych
kapitalizowanymi literami) i roku publikacji w nawiasie półokrągłym, np. (BORKOWSKI, 2013),
(GRUSZKA I JABŁKO, 2019), (FORNALIK I IN., 2011), (JABŁOŃSKI, 2017; SZYMCZYK I JAKIŚ, 2007)
▪ cytowaną literaturę należy zestawić na końcu maszynopisu bez numeracji, w alfabetycznej
kolejności, według nazwisk autorów, w następujących formatach:
- artykuł:
TAMASKI J. S., ZOMBAN M. 1999. Jak pisać artykuł. Nauki Przyrodnicze 1, 11-15.
- rozdział:
GORTAT M. 2012. Fityniany - substancje antyodżywcze w żywieniu ludzi i
zwierząt.[W:] Toksyczne substancje chemiczne. LIPIŃSKI W. (red.). Instytut NaukowoWydawniczy SPATUM., Radom, 107-127.
- książka:
SEIDENSTICKER J. 1992. Wielkie koty, królewskie stworzenia dzikiego świata. Elipsa,
Warszawa.
6. Rysunki, schematy i fotografie:

▪

mają być wykonane w jednym z formatów: *.cdr, *.eps, *.tif, *.psd i dostarczone jako osobne
pliki wraz ze zbiorem tekstowym lub wkomponowane w treść artykułu z możliwością edycji
przez Czasopismo ich lokalizacji;

▪

opisy na rysunkach powinny być wykonane czcionką odpowiedniej wielkości, nie mniejszą
niż 12 punktów;

▪

podpisy pod rycinami powinny być zamieszczone na końcu artykułu na osobnej stronie;

▪

redakcja zaznacza sobie prawo odmówienia przyjęcia artykułu z uwagi na nieczytelny
rysunek;

▪

Autor artykułu oświadcza, że ma prawa autorskie do publikowanej grafiki;

▪

w przypadku, gdy Autorzy zamierzają włączyć do swego artykułu ilustracje publikowane
przez autorów cytowanych prac oryginalnych, należy uzyskać z wydawnictwa zgodę na
przedruk. W przypadku braku dołączenia zgody Wydawca uznaje, że autorem ilustracji jest
osoba nadsyłająca pracę.

7. Do pracy należy dołączyć „Oświadczenie Autora/ów pracy zgłoszonej do publikacji
w czasopiśmie JLMS” - wzór oświadczenia dostępny jest na stronie czasopisma.
8. Autorzy są zobowiązani do wykonania korekty artykułu i zwrotu poprawionego tekstu
wiadomością e-mail do Redakcji w ciągu 4 dni od chwili otrzymania.
9. Przyjęcie pracy do druku jest równoznaczne z przeniesieniem przez Autora (Autorów) praw
autorskich na rzecz Wydawcy.
10. Recenzja artykułu:
▪

do każdej oceny powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów;

▪

rekomendowanym rozwiązaniem jest model, w którym autor(rzy) i recenzenci nie znają
swoich tożsamości (tzw. "double-blind review proces");

▪

ma mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia
artykułu do publikacji lub jego odrzuceniu.

11. Kontakt z Redakcją:
Stowarzyszenie Młodych Naukowców
ul. Wyżynna 20/56, 20-560 Lublin
e-mail: kontakt@naukowcy.org.pl
Redaktor naczelny: dr Mateusz Gortat, tel. 661 657 875
12. Artykuły prosimy nadsyłać na adres e-mail: kontakt@naukowcy.org.pl

