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Recenzja merytoryczna
Recenzja merytoryczna artykułu to autorska usługa utworzona i rozwinięta przez firmę
Academya. Jest ona odpowiedzią na zaobserwowane przez nas potrzeby naukowców w
Polsce. Nasi badacze tworzą wiele wartościowych wyników, lecz nie zawsze udaje im się je
opublikować w tak prestiżowych czasopismach, na jakie one zasługują.
Proces peer review czasopisma jest stresującą procedurą, podczas której artykuł może zostać
odrzucony nie tylko z powodu poważnych błędów merytorycznych, ale również przez drobne
niedociągnięcia, niedopowiedzenia lub brak znajomości ogólnie przyjętych oczekiwań w
danej dyscyplinie naukowej. Recenzja merytoryczna Academya odpowiada na tę sytuację umożliwia identyfikację możliwych problemów jeszcze przed wysłaniem artykułu do
recenzentów. Recenzent Academya zaproponuje poprawki, które zmaksymalizują szanse na
przyjęcie artykułu w prestiżowym czasopiśmie.
Nasi eksperci to pracownicy naukowi wiodących brytyjskich uczelni, posiadający wieloletnie
doświadczenie w roli redaktorów i recenzentów czasopism z Listy Filadelfijskiej, zasiadają w
radach naukowych takich czasopism. Każdy z recenzentów jest dobierany indywidualnie do
artykułu naukowego zgodnie z jego tematyką.
Recenzja ma charakter dwuetapowy.
1. Artykuł zostaje wysłany do recenzenta w Wielkiej Brytanii, który dokonuje wnikliwej
analizy merytorycznej tekstu. Autor otrzyma formularz zawierający szczegółową
analizę z uwagami i komentarzami. Formularz recenzji można zobaczyć tutaj.
2. Po zapoznaniu się z recenzją i wprowadzeniu zmian, nowa wersja artykułu jest
ponownie wysyłana do recenzenta w celu przekazania ostatecznych sugestii.
Usługa jest wykonywana w formie double-blind, a każdy z recenzentów jest objęty umową o
zachowaniu poufności (NDA).
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Często słyszymy pytanie „Dlaczego mamy korzystać z płatnej recenzji, skoro otrzymam ją za
darmo od czasopisma?”. Tabela poniżej przedstawia porównanie naszej usługi do
„klasycznej” recenzji w czasopiśmie.

Recenzja „Academya”

Recenzja w czasopiśmie

Trwa nie dłużej 21 dni.

Potrafi trwać wiele miesięcy.

Recenzent odpowiada na pytanie „co
należy zrobić aby zmaksymalizować szanse
na przyjęcie artykułu?”

Recenzent odpowiada na pytanie „Za co
powinienem odrzucić artykuł?”

Recenzja jest zawsze dwuetapowa – autor
otrzymuje dwa razy informację zwrotną.

W przypadku „desk reject” autor nie
otrzymuje żadnej informacji zwrotnej.

Recenzent
wypełnia
kilkustronicowy
formularz na temat artykułu.

Recenzja często jest bardzo krótka.

W przypadku wielu uwag autor nadal
zachowuje szanse publikacji w wybranym
przez siebie czasopiśmie.

W przypadku negatywnej recenzji szanse na
publikację w wybranym przez siebie
czasopiśmie stają się dużo mniejsze.

Recenzja merytoryczna pomogła wielu autorom publikować artykuły w
wysokopunktowanych czasopismach z wysokim Impact Factorem, m.in. New Phytologist,
International Journal of Biological Macromolecules, Composite Structures, Thin-Walled
Structures.
Termin wykonania pierwszego etapu usługi wynosi 21 dni roboczych, a jej wartość to 160
funtów szterlingów (cena za oba etapy) przeliczonych na polskie złote zgodnie z
obowiązującym na dany dzień kursu Narodowego Banku Polskiego.
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