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ZASADY PUBLIKACJI ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

W kwartalniku „Budownictwo, Technologie, Architektura” (BTA) publikowane są artykułu z dyscyplin 

naukowych: 

- architektura i urbanistyka, 

- budownictwo drogowe, 

- inżynieria lądowa, 

- transport, 

- technologia cementu i betonu. 

Adres siedziby wydawnictwa: ul. Lubelska 29/4/5, 30-003 Kraków 

Czasopismo jest kwartalnikiem. Publikowany jest 4 razy w roku. Redakcja czasopisma dokłada 

wszelkich starań, aby kolejne numery kwartalnika były wydawane w przewidzianym w cyklu terminie.  

Publikacja artykułu naukowego w czasopiśmie BTA jest bezpłatna. 

Artykuł publikowany jest w języku polskim, ze streszczeniem w języku angielskim.  

Artykuł należy zgłosić poprzez pocztę mailową. Przesłany artykuł przechodzi selekcję, a o jego 

zakwalifikowaniu do publikacji w czasopiśmie decyduje redakcja. Przesłany artykuł kierowany jest do 

zewnętrznych recenzentów. Ostateczna decyzja odnośnie publikacji artykułów należy do redaktora 

naczelnego. Wysłanie artykułu przez Autora do redakcji BTA nie oznacza jego automatycznej publikacji.  

Artykuły naukowe są dostępne w ramach open access journal na podstawie licencji Creative Commons 

(CC BY-NC-SA 4.0). BTA działa również zgodnie z Kodeksem Postępowania Komitetu ds. Etyki 

Wydawniczej (Committee on Publication Ethics – COPE).  

2. WARUNKI MERYTORYCZNE I FORMALNE PUBLIKACJI ARTYKUŁÓW  

Redakcja przyjmuje artykuły dotyczące tematyki z dyscyplin naukowych: architektura i urbanistyka, 

budownictwo drogowe, inżynieria lądowa, transport, technologia cementu i betonu.  

Redakcja BTA nie przyjmuje do publikacji artykułów, które były wcześniej opublikowane np. w innym 

czasopiśmie, internecie czy jego prawa autorskie oraz majątkowe zostały przekazane innemu 

podmiotowi. 

Redakcja BTA przyjmuje do publikacji jedynie artykuły, które stanowią własny dorobek autora lub 

zespołu autorskiego. W przypadku wykorzystania cudzego dorobku chronionego prawami autorskimi, 

Autor artykułu zobowiązany jest do posiadania zgody lub licencji i wysłaniu jej do redakcji BTA, że 

dorobek ten jest wolny od praw autorskich. Jeżeli w artykule ukazują się badania sponsorowane lub 

współfinansowane, Autor musi umieścić informację o źródle finansowania. 

Autor zgłaszając artykuł do redakcji BTA oświadcza, że uregulowane są m.in. następujące zagadnienia: 

osobiste oraz majątkowe prawa autorskie, konflikt interesów, wkład merytoryczny współautorów, 

ghostwriting, guest autorship.  
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Czasopismo jest dostępne w prenumeracie płatnej. Artykuły dostępne są na stronie kwartalnika 

(https://www.bta-czasopismo.pl/)w subskrypcji płatnej (najnowsze wydanie) oraz bezpłatnej (wydania 

archiwalne). 

Przekazanie artykułu przez autora do redakcji BTA wyraża jego zgodę na udostępnienie go na zasadach 

open access journal. Metadane artykułu zostaną udostępnione na warunkach określonych w licencji 

Creative Commons (CC BY-NC-SA 4.0).  

3. WARUNKI TECHNICZNE SKŁADANYCH DO PUBLIKACJI ARTYKUŁÓW 

Artykuły naukowe należy składać przez pocztę elektroniczną na adres wydawnictwo@polskicement.pl 

Przysłany materiał powinien zawierać: 

• tytuł w języku polskim i angielskim, 

• imię, nazwisko, afiliację, każdego z autorów oraz adres korespondencyjny do jednego z nich, 

• streszczenie w języku polskim i angielskim (do 1500 znaków ze spacjami),  

treść streszczenia/abstraktu musi rzetelnie omawiać zawartość artykułu, podawać istotne 

informacje (wymagane elementy: cel, metodologia, rezultaty, wnioski) oraz zawierać 

najważniejsze słowa kluczowe. Ponadto w tytule artykułu powinno się znaleźć przynajmniej jedno 

takie słowo. Abstrakt ma być zwięzły, przejrzysty i zrozumiały. Wskazane jest używanie zdań 

prostej konstrukcji, bez skrótów (jeśli są konieczne należy je wyjaśnić) oraz odsyłaczy do ilustracji, 

tabel czy bibliografii, 

• słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (do 10 słów), 

• główny tekst wraz z bibliografią.  

Objętość tekstu ze streszczeniem, abstraktem i wykazem literatury nie powinna przekraczać: 

- artykuł dwustronicowy – 8 000 znaków ze spacjami, 

- artykuł trzystronicowy – 14 000 znaków ze spacjami, 

- artykuł czterostronicowy – 19 000 znaków ze spacjami. 

Teksty należy przygotować w postaci dokumentu MS Word. W tekście należy zaznaczyć miejsca, do 

których odnoszą się ilustracje.  

Materiały ilustracyjne należy przygotować według poniższych wytycznych: 

• ilustracje, rysunki, wzory i fotografie należy ponumerować i dołączyć w osobnych plikach typu 

TIFF, JPG (rozdzielczość min. 300 dpi) albo PDF (jakość do druku),  

• podpisy rysunków i fotografii należy zamieścić w tekście głównym w miejscu gdzie mają być 

umieszczone ilustracje, 

• jeśli ilustracje nie mają podpisów, należy wskazać w tekście miejsce ich wystąpienia, 

• tabele należy umieścić we właściwym miejscu w tekście głównym, w formie edytowalnej. 
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4. PROCEDURA KWALIFIKACYJNA I ZASADY RECENZOWANIA 

Wszystkie nadesłane artykuły przez Autorów są poddawane procedurze selekcji. O zakwalifikowaniu 

lub niezakwalifikowaniu artykułu do publikacji w kwartalniku BTA decyduje redakcja. Ostateczna 

decyzja o publikacji przesłanego artykułu należy do redaktora naczelnego. 

Podesłane artykuły do publikacji weryfikowane są za pomocą systemu antyplagiatowego. 

Artykuł jest recenzowany anonimowo przez recenzentów spoza jednostki, którą reprezentuje autor 

(podwójna ślepa recenzja). Recenzja ma formę pisemną i może zawierać sugestie dotyczące zmian 

w artykule lub dodatkowych wyjaśnień. Recenzja wraz z ewentualnymi prośbami o uzupełnienie są 

wysyłane do Autora mailowo. Po uwzględnieniu uwag od recenzentów Autor ponownie powinien 

przesłać artykuł do redakcji BTA. O akceptacji artykułu do publikacji Autor jest powiadamiany drogą 

mailową.  


