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1. Czasopismo naukowe „Advances in Computer Science Research” wydawane jest w cyklu 

kwartalnym przez Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej. 

2. Koszty wydawania czasopisma ponosi wydział. Rektor może podjąć decyzję o 

współfinansowaniu czasopisma ze środków swojej rezerwy. 

3. Zakres tematyczny czasopisma obejmuje informatykę. W szczególności, zgodnie z 

wykazem dyscyplin na potrzeby składania wniosków do Ministerstwa Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego, obejmuje technologie informacyjne (N516) oraz informatykę 

teoretyczną (N206). 

4. W ramach czasopisma możliwe jest przygotowywanie numerów tematycznych w całości 

poświęconych wybranym obszarom informatyki. Do redagowania numerów 

tematycznych mogą być zapraszani redaktorzy gościnni. 

5. Czasopismo publikuje oryginalne artykuły naukowe. Prace o charakterze przeglądowym 

mogą być opublikowane tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

6. Prace zgłaszane do czasopisma powinny być przygotowane w języku angielskim. Ponadto 

powinny zawierać krótkie streszczenie w języku polskim. W wyjątkowych sytuacjach 

redaktor może wyrazić zgodę na opublikowanie artykułu przygotowanego w innym 

języku. 

7. Zgłoszenie pracy do czasopisma odbywa się przy użyciu internetowego systemu 

redakcyjnego czasopisma. 

8. Każda praca przed opublikowaniem jest recenzowana przez przynajmniej dwóch 

recenzentów, którzy powinni być specjalistami w zakresie tematyki zgłoszonej pracy i nie 

mogą pracować w tej samej jednostce co autorzy pracy. Wyboru recenzentów dokonuje 

redaktor, ewentualnie po zasięgnięciu opinii członków Rady Naukowej czasopisma. Za 

przygotowanie recenzji nie przysługuje wynagrodzenie. 

9. Recenzja jest anonimowa. Raz w roku, w ostatnim numerze czasopisma, publikowana jest 

lista recenzentów, którzy recenzowali prace zgłoszone do publikacji w danym roku. 

10. Na podstawie recenzji redaktor podejmuje decyzje o zaakceptowaniu lub odrzuceniu 

pracy. Może również zwrócić się do autorów o poprawienie pracy i ponowne przesłanie 

jej do oceny. 



11. Przed opublikowaniem autorzy zobowiązani są do sformatowania pracy zgodnie z 

wymaganiami wydawnictwa. Ponadto warunkiem opublikowania artykułu jest 

przekazanie redakcji podpisanego oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich. 

12. W celu zapobieżenia przypadkom nierzetelności naukowej autorzy zgłoszonych prac są 

zobowiązani do przesłania do redakcji oświadczenia dotyczącego wkładu poszczególnych 

autorów w przygotowanie publikacji oraz do podania źródła jej finansowania. 

13. Wszelkie przypadki nierzetelności naukowej, zwłaszcza fałszowania badań czy 

naruszania prawa autorskiego będą demaskowane i napiętnowywane. 

14. Po opublikowaniu pełne teksty prac są udostępniane w Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej 

oraz na stronie internetowej czasopisma. 


