General information







Teksty przesłane do zamieszczenia w Proceedings of Applied Geophysics 2017 mają
być oryginalne, nie publikowane oraz nie zgłoszone do publikacji w innym
wydawnictwie.
Teksty będą indeksowane w takich bazach jak Web of Sciences, Google Scholar,
Scopus, CAS, DOAJ, EBSCO i ProQuest w okresie do 3 miesięcy od przekazania
wszystkich gotowych, zrecenzowanych tekstów planowanych do publikacji.
Teksty będą opublikowane w formule open access. Każdy artykuł będzie
identyfikowalny, podobnie jak artykuł w dowolnym, uznanym czasopiśmie, poprzez
autora, tytuł i znaczące metadane, w tym DOI.
Warunkiem przekazania tekstu do publikacji jest uczestnictwo co najmniej 1 autora
w konferencji.
Jeden autor może być autorem/współautorem maksymalnie 2 artykułów.
Koszt publikacji wynosi 300 zł brutto.

Process of publication
1. Przesłac tekst w j. polskim do 17 lipca 2017




Należy opracować tekst zgodnie z załączoną formatką (formatka_text.doc), dokładnie
o objętości 8 stron ze streszczeniem, rysunkami, tabelami i literaturą.
Tekst przesłać na adres mejlowy: pilecki@meeri.pl.
Autorzy w okresie kilku dni otrzymają odpowiedź od Komitetu Redakcyjnego o
spełnieniu podstawowych kryteriów publikacyjnych.

2. Przesłac tekst w j. angielskim do 12 sierpnia 2017




Tekst należy przetłumaczyć na język angielski i zweryfikować jego poprawność przez
native speakera.
Tekst zostanie przekazany do recenzji w trybie double-blind peer-review.
Wprowadzić korektę sugerowaną przez recenzentów i ponownie przesłać na adres
mejlowy pilecki@meeri.pl wraz ze skanem podpisanego formularza o dotyczącego
praw autorskich.

3. Dokonać opłaty po informacji o zakwalifikowaniu do publikacji
Wpłaty należy dokonać w terminie do 7 dni od otrzymanej informacji o zakwalifikowaniu do
publikacji na konto bankowe IGSMiE PAN:
Bank Gospodarstwa Krajowego 36 1130 1150 0012 1266 6620 0001 z dopiskiem Applied
Geophysics i nazwisko pierwszego autora

Ethical Publication Practices
Web of Conferences proceedings are committed to the standards of publishing integrity and academic honesty. Editors, reviewers
and authors are encouraged to refer to The Committee on Publishing Ethics (COPE) and to follow its Code of conduct and
guidelines.
Serious misconduct (for example, data fabrication, falsification or plagiarism) is taken seriously into consideration and is further
investigated. When a suspicion of misconduct turns out to be confirmed, the available sanction is applied.

Proceedings' Requirements
The proceedings make clear their aims and scope, editorial policy and manuscript requirements in terms of presentation and
submissions.






Authors are expected to pursue objectiveness and rigour in all aspects of their work. Authors are obligated to provide retractions
or corrections of mistakes.
The list of authors should accurately reflect who did the work.
Proceedings only consider work that has not been published and is not being considered for publication elsewhere.
Editors, authors and peer reviewers are encouraged to disclose interests that might appear to affect their ability to present or
review data objectively.

Peer Review
All published articles are peer reviewed.





Journals' policy encourages the use of blinded peer review.
Reviews should be conducted by expert referees, who have been requested to provide unbiased and constructive comments
aimed, whenever possible, at improving the work.
Proceedings editors should take all reasonable steps to ensure the quality of the materials they publish.

