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WARUNKI PUBLIKOWANIA ARTYKUŁÓW W CZASOPISMACH

L.P.
1

NAZWA
CZASOPISMA

Energies,
(Special Issue)

INFORMACJE
O CZASOPIŚMIE

140 pkt. na liście MEiN,
IF = 2.702

STRONA INTERNETOWA

Informacje
dla
Autorów
znajdują się na stronie: (strona
wydania
podana
zostanie
w najbliższym czasie)

Możliwość publikowania wyłącznie w j. angielskim.
Wydanie specjalne: "Innovations-Sustainability-Modernity-Openness in Energy
Research 2021".
Podstawowy koszt publikacji to 2100 CHF. Przewidywane są zniżki dla uczestników
konferencji 15%. Każdy autor samodzielnie zgłasza artykuł w systemie
https://susy.mdpi.com/user/manuscripts/upload, przy czym jego treść i format muszą
spełniać wymagania redakcyjne obowiązujące w MDPI. Wymagania zawarte
są w https://www.mdpi.com/journal/energies/instructions.
2

Archives of Civil
Engineering (ACE)

100 pkt. na liście MEiN

Informacje
dla
Autorów
znajdują się na stronie:
https://ace.il.pw.edu.pl/guideline
s-for-authors/

Możliwość publikowania wyłącznie w j. angielskim.
Honorowane recenzje Komitetu Naukowego Konferencji.
Zasady publikowania:
Komitet Naukowy Konferencji po zakończeniu procesu recenzowania
i dopuszczeniu do wygłoszenia referatów proponuje autorowi opublikowanie
opracowanego na bazie referatu artykułu w ACE.
Organizator Konferencji dostarcza Redakcji ACE listę proponowanych artykułów
wraz z wykazem recenzentów przypisanych do odpowiedniego artykułu oraz samymi
recenzjami. Organizator jest zobligowany do zachowania poufności tych materiałów.
Każdy autor samodzielnie zgłasza artykuł w dedykowanym systemie „Editorial
System” https://www.editorialsystem.com/ace , przy czym jego treść i format muszą
spełniać wymagania redakcyjne obowiązujące w ACE. Wymagania zawarte są w
dokumentach Guidelines oraz Template, a także we wskazówkach przekazywanych
przez „Editorial System”.
Redakcja ACE deklaruje opublikowanie nie więcej niż 12. artykułów
z Konferencji w co najwyżej 4-ech kolejnych numerach ACE.
Opłata za opublikowanie artykułu jest zgodna z aktualnie obowiązującym cennikiem
(2079 PLN (1690 + 23 % VAT), dla Autorów zagranicznych 492 EUR (400 + 23 %
VAT).
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Sustainability
(Special Issue)

70 pkt. na liście MEiN,
IF=2,576

Informacje
dla
Autorów
znajdują
się
na
stronie:
https://www.mdpi.com/journal/s
ustainability/special_issues/tech
nology_construction

Możliwość publikowania wyłącznie w j. angielskim.
Wydanie Specjalne: "Technology, Organisation and Management in Sustainable
Construction”. Podstawowy koszt publikacji to 1900 CHF. Przewidywane są zniżki
dla uczestników konferencji (zostaną podane w najbliższym czasie).
4

Applied Sciences
(Special Issue)

70 pkt. na liście MEiN,
IF=2.474

Informacje dla Autorów
znajdują się na stronie:
https://www.mdpi.com/journal/a
pplsci/special_issues/Modern_T
echnologies_and_Methods_in_
Architecture_and_Civil_Engine
ering

Możliwość publikowania wyłącznie w j. angielskim.
Wydanie Specjalne:“Modern Technologies and Methods in Architecture and Civil
Enegineering”.
Podstawowy koszt publikacji to 2000 CHF. Przewidywane są zniżki dla uczestników
konferencji (zostaną podane w najbliższym czasie).
Średni czas publikacji to ok. 1-2 miesiące.
5

Builder

20 pkt. na liście MEiN

Informacje
dla
Autorów
znajdują
się
na
stronie:
https://builderscience.pl/resourc
es/html/cms/EDITORIAL_OFFI
CE

Możliwość publikacji w języku polskim, angielskim lub w dwóch wersjach
językowych jednocześnie.
Wszystkie artykuły będą wydane w numerze październikowym (rezerwacja
ok. 15. artykułów). Pozostaje też możliwość wydania artykułów w kolejnych
numerach. Termin zgłaszania artykułów poprzez platformę Buildera
(https://builderscience.pl/resources/html/cms/EDITORIAL_OFFICE)
to
koniec
lipca 2021. Liczba stron artykułu jest dowolna (średnio 4-5 str.) i od tego zależy
opłata.
Koszt brutto opublikowania jednego artykułu:
liczba stron
2 STRONY
3 STRONY
4 STRONY
5 STRON

cena cennikowa
984,00
1.353,00
1.845,00
2.091,00

cena specjalna (dla uczestników Konferencji):
520,00 (z VAT)
780,00 (z VAT)
1.040,00 (z VAT)
1.300,00 (z VAT)
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Koszt publikacji artykułu naukowego obejmuje:
– skład artykułów wraz z ilustracjami (zdjęcia, grafiki, wykresy),
– przygotowanie ilustracji do druku,
– naniesienie korekty autorskiej,
– korektę literową i rewizję korekty,
– po 2 egzemplarze autorskie (wersja drukowana)
– przygotowanie i opublikowanie wersji cyfrowej artykułów w serwisie
builderscience.pl
– wysyłkę do bibliotek, w tym wydziałowych (ok. 45 bibliotek x 3 egzemplarze
do każdej)
– dodatkowo 50 egzemplarzy dla Wydziału Architektury.
- wytyczne pisania artykułów wraz z innymi dokumentami znajdują się na stronie
Buildera (https://builderscience.pl/resources/html/cms/EDITORIAL_OFFICE)
6

Scientific Review
Engineering and
Environmental
Sciences

20 pkt. na liście MEiN,
SJR=0,194

Informacje
dla
znajdują
się
na
http://iks_pn.sggw.pl

Autorów
stronie:

Możliwość publikowania wyłącznie w j. angielskim.
Rezerwacja 15. artykułów publikowanych po 5 w kolejnych 3. numerach, począwszy
od wrześniowego (2021). Ostatecznie termin publikacji zależy od otrzymania
kompletu
dokumentów:
artykuł
po
recenzjach,
poprawki
autorów
po rec., oświadczenie, wszystkie recenzje, dane do faktur). Bardzo proszę zapoznać
się z wytycznymi na stronie http://iks.pn.sggw.pl/index.html.
Recenzje sporządza Komitet Naukowy Konferencji NA DRUKACH CZASOPISMA
(są na stronie), zgodnie z wymaganiami (double blind, co najmniej jeden recenzent
samodzielny, co najmniej jeden z zagranicy itp.). Komplet materiałów danego
artykułu NAJPÓŹNIEJ musi wpłynąć do redakcji na dwa miesiące (lepiej dwa i pół)
przed końcem kwartału w którym ma się ukazać artykuł. Inaczej bezwzględnie
artykuł przesuwany jest na później.
Redakcja zastrzega sobie prawo wstępnej kwalifikacji artykułów po przesłaniu
krótkich zgłoszeń, jeszcze przed recenzjami. Nie są przyjmowane artykuły
bez badań własnych (przeglądowych).
Autorzy artykułów zakwalifikowanych do druku zobowiązani są do wniesienia
opłaty w wysokości 800 zł + 23% VAT (984 zł brutto) lub 250 EURO za czarnobiały tekst do 10 stron zgodny z układem opisanym w Informacje dla Autorów,
zawierający wszystkie wymagane elementy, streszczenia, tabele, rysunki
itp. W przypadku złożenia tekstu o większej objętości (ale nie większej
niż 13 stron) zostanie doliczona dodatkowa opłata w wysokości
50 zł + 23% VAT lub 15 EURO, za każdą rozpoczętą, dodatkową stronę.
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Acta Scientiarum
Polonorum seria
Architectura (Acta)

20 pkt. na liście MEiN,
Index Copernicus (ICV
2019: 83,6), kwartalnik
naukowy

Informacje
dla
Autorów
znajdują
się
na
stronie:
http://www.architectura.actapol.
net/

Możliwość publikowania wyłącznie w j. angielskim.
Możliwość opublikowania 10. artykułów.
Redakcja akceptuje recenzje wysokiej jakości przygotowane przez szerokie grono
recenzentów (recenzje wykonane w systemie double-blind na drukach czasopisma).
W miarę możliwości powinni być to częściowo recenzenci z afiliacją zagraniczną.
Do każdej pracy powinien być przynajmniej jeden recenzent, który jest
pracownikiem samodzielnym. Prace powinny zostać do nas przesłane do końca maja
2021 roku (chociaż najlepiej nadsyłać sukcesywnie wcześniej).
Koszt publikacji prac o objętości do 12. stron A4 przygotowanych wg szablonu,
to 600zł+VAT (w załączeniu szablony dla prac typu research/reviewpaper). Jeśli
praca przekracza podaną objętoś8ć, to koszt każdej dodatkowej strony to 60 zł +
VAT. Prace opublikowane on-line są oczywiście kolorowe (zgodnie z przesłaną
wersją), natomiast w druku są w odcieniach szarości. Na prośbę Autora istnieje
możliwość druku w kolorze, ale wiąże się to z dodatkową opłata wyliczaną przez
wydawnictwo.
8

20 pkt. na liście MEiN
Informacje
dla
Autorów
Civil and
znajdują
się
na
stronie:
Environmental
https://ceer.com.pl/resources/ht
Engineering
ml/cms/MAINPAGE
Reports
Możliwość publikowania wyłącznie w j. angielskim.
Możliwość opublikowania 15. artykułów. Kolejne wydania publikowane
są: 31.03.2021, 30.06.2021, 30.09.2021, 31.12.2021. Termin nadesłania artykułu
ok. dwa miesiące przed terminem publikacji.
Autorzy dodają artykuły przez system czasopisma. Redakcja kieruje artykuły
do recenzji (Komitet Naukowy) i proceduje artykuł aż do druku. Redakcja
nie pobiera opłat za opublikowanie artykułu.

9

Przegląd
Budowlany

miesięcznik naukowy,
branżowy

Informacje
dla
Autorów
znajdują
się
na
stronie:
https://www.przegladbudowlany
.pl/

Możliwość publikowania w j. polskim i angielskim.
Wydanie opinii i zakwalifikowanie artykułu do publikacji
2. miesięcy. Redakcja nie pobiera opłat za opublikowanie artykułu.

trwa

około

UWAGA
Warunkiem publikacji artykułu (po uzyskaniu pozytywnych recenzji) w wyżej wymienionych
czasopismach, punktowanych na liście MEiN od 70. pkt. wzwyż, jest dokonanie opłaty
kosztów uczestnictwa w Konferencji przez co najmniej jednego z jego Autorów.
Przypominamy również, że artykuły zgłaszane do wyżej wymienionych czasopism
nie mogą powielać treści prezentowanych podczas Konferencji. Dlatego artykuły
powinny być przyjęte do druku przed terminem jej rozpoczęcia. Podczas Konferencji
głoszony będzie skrót opublikowanego artykułu w formie referatu.

