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Lublin, 19 listopada 2021 

 

Komunika dla Autorów 

 

 

Szanowni Państwo,  

Czasopismo Journal od Life and Medical Sciences powstało, w celu umożliwienia młodym 

adeptom nauki publikację prac naukowych – bezpłatnie – stosunkowo szybko – w atmosferze 

przychylnej osobom stawiającym pierwsze kroki w pisaniu prac. Nie oznacza to jednak, że 

nadsyłane prace mają taryfę ulgową. Musza one spełniać ogólne wymagania stawiane pracom 

naukowym. Publikujemy jedynie prace recenzowane i charakteryzujące się odpowiednią 

jakością.  

W ostatnim czasie współczynnik prac podrzuconych przekroczył 50% wszystkich zgłoszonych 

prac. Czasopismo jest otwarte na prace studentów i doktorantów, jednak oczekujemy 

odpowiedniej jakości.  

Podstawowe wymagania stawiane pracy zgłaszanej do naszego czasopisma: 

- praca badawcza musi zawierać informacje o metodach prowadzenia badań w tym analizie 

statystycznej; 

- prace ankietowe, które przeprowadzone były na grupach np. 30 czy 50 osób prawdopodobnie 

nie będą cechować się odpowiednią jakością i zostaną odrzucone przez Recenzentów; 

- praca przeglądowa jest to podsumowanie aktualnego stanu wiedzy na dany temat. Stanowi 

zbiór i interpretację oryginalnych wyników badań; 
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- w literaturze pracy przeglądowej nie powinny znajdować się artykuły przeglądowe lecz 

badawcze. Warto pamiętać aby nie dublować już istniejących prac przeglądowych, ponieważ 

Recenzent może uznać, że przedstawiona praca nie wnosi nic nowego do obiegu naukowego i 

ją odrzuci; 

- przed wyborem tematu artykułu przeglądowego koniecznie sprawdź czy w ostatnim czasie 

ktoś już tego tematu nie opisał, i zadaj sobie pytanie czy Twój artykuł wniesie coś nowego do 

dyskusji naukowej czy będzie tylko powieleniem już istniejących prac (wtedy taka praca może 

zostać odrzucona); 

- przegląd literatury powinien bazować na aktualnych doniesieniach naukowych tj. nie starszych 

niż 5-10 lat w zależności od tematyki, w niektórych dziedzinach prace sprzed 2 lat są już mało 

aktualne; 

- artykuł powinien bazować na literaturze naukowej, niedopuszczalne jest powoływanie się na 

podręczniki, skrypty, poradniki, strony internetowe, czasopisma popularno-naukowe, inne 

prace nierecenzowane. Również czasopisma branżowe mogą nie stanowić dostatecznego 

źródła naukowego, warto zawsze sprawdzać czy artykuł na który się powołujemy był np. 

recenzowany; 

- praca powinna być pisana językiem naukowym, niedopuszczalne są zwroty kolokwialne; 

- praca przed wysłaniem powinna zostać sprawdzona pod względem poprawności językowej, 

takie prace mogą być odrzucane już na etapie wstępnej weryfikacji przez Redakcję; 

- praca, która nie uzyska 2 pozytywnych recenzji nie będzie przyjmowana do druku nawet jeśli 

Autor naniesie poprawki zgodnie z sugestiami Recenzentów; 

- jeśli praca nosi znamiona plagiatu każdorazowo informujemy o tym Uczelnię, przy której 

afiliowany jest Autor oraz osobę, której praca została bezprawnie wykorzystana; 
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- czasopismo naukowe rządzi się swoimi prawami, dokładamy starań aby proces redakcyjny nie 

trwał dłużej niż 3 miesiące, jednak każda praca jest inna, dla niektórych artykułów ciężko znaleźć 

recenzentów i proces ten może się wydłużyć.  

Jeżeli artykuł uzyska jedną recenzję pozytywną a drugą negatywną to praca ma status 

„odrzucona”. Jeśli Autorzy mają zastrzeżenia do recenzji negatywnej mogą zgłosić je do 

redakcji. W uzasadnionych sytuacjach redaktor prowadzący może podjąć decyzję o skierowaniu 

pracy do 3 recenzji, której wynik będzie decydujący dla losów pracy.  

Redakcja nie udostępnia danych dotyczących recenzentów konkretnej pracy. Recenzenci 

pozostają anonimowi dla Autorów.  

 

 

 

 

    

  

 

Czasopismo JLMS indeksowane jest w pełno tekstowej bazie ZENODO pod linkiem: 

https://zenodo.org/communities/journal_life_medical_sciences/ 

https://zenodo.org/communities/journal_life_medical_sciences/

