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Wprowadzenie
Open Journal Systems (OJS) jest oprogramowaniem typu
open source służącym do zarządzania i publikowania online
treści czasopisma naukowego Optimum. Economic Studies.
Wdrożony został w latach 2016-2017 w ramach zadania pt.
„Wdrożenie otwartego systemu do obsługi czasopism Open
Journal Systems dla czasopisma Optimum. Studia
Ekonomiczne”, finansowanego ze środków Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach umowy nr 548/PDUN/2016.
OJS dla Optimum. Economic Studies umożliwia poprawę
jakości naukowej publikacji oraz dostępności do treści
czasopisma. Posiada następujące funkcje:
1. Jest zainstalowany i kontrolowany lokalnie.
2. Redakcja konfiguruje wymagania, działy czasopisma,
proces recenzji.
3. Umożliwia deponowanie artykułów on-line; anonimową,
„podwójnie ślepą” recenzję oraz zarządzanie wszystkimi
deponowanymi materiałami.
4. Kompleksowo indeksuje zawartości.
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o Optimum. Economic Studies jest na liście 100 najpopularniejszych czasopism naukowych w Polsce wg Google Scholar 2018.
o Index Copernicus Value (ICV) za rok 2017. ICV 2017 = 86.07
o W 2019 roku czasopismo Optimum. Economic Studies otrzymało wsparcie MNiSW w ramach projektu Wsparcie dla Czasopism
Naukowych.
o Optimum Economic Studies zostało uwzględnione w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji
międzynarodowych (20 punktów). Przypisane dyscypliny naukowe: ekonomia i finanse; nauki o zarządzaniu i jakości.
o Czasopismo jest indeksowane przez:
o The Central European
Journal of Social
Sciences and Humanities
(CEJSH),
o Central and Eastern
European Online Library
(CEEOL),
o Index Copernicus,
o BazEkon,
Źródło: Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną
liczbą punktów, załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r.
o Repozytorium
Uniwersytetu w
Białymstoku (RUB),
o Podlaska Biblioteka Cyfrowa (PBC),
o Polska Bibliografia Naukowa (PBN),
o POL-index
o Arianta
o Czasopismo Optimum. Economic Studies ukazuje się w wolnym dostępie (open access).
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Rozdział 1. Rejestracja w czasopiśmie
W celu zarejestrowania się w czasopiśmie należy przejść do strony http://optimum.uwb.edu.pl/index.php/osj/index, wybrać opcję "Zarejestruj się"
w górnym pasku nawigacyjnym. Nie ma możliwości samodzielnej rejestracji do roli redaktora, menadżera subskrypcji i menadżera czasopisma.
W celu rejestracji do tych ról należy skontaktować się z menadżerem czasopisma lub administratorem strony.
http://optimum.uwb.edu.pl/index.php/osj/index
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Uwaga: Jeśli posiadasz konto w czasopiśmie Optimum. Economic Studies przejdź do pola „Zaloguj się”.

Jeśli nie posiadasz konta, po kliknięciu „Zarejestruj” wprowadź swoje dane (pola oznaczone gwiazdką są niezbędne):

W tym miejscu możesz sprawdzić lub
utworzyć swój numer ORCID
Pamiętaj! Indywidualny numer ORCID
pozwoli odróżnić Autora od innych osób
o tym samym imieniu i nazwisku oraz
rozpoznać dorobek naukowy w
przypadku zmiany danych osobowych.
Proszę podać pełen numer ORCID tj.
https://orcid.org/0000-..............
Wskazanie jednostki naukowej jako
miejsca realizacji badań
naukowych, których wynik stanowi
podstawę publikacji
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Pamiętaj, aby podać aktualny email. Wskazane jest podanie tego
samego adresu, jaki zostanie zgłoszony w przesyłanym pliku
z danymi autora, który dołączysz do artykułu.
Jeśli w przyszłości zapomnisz hasło lub nazwę użytkownika,
możesz zresetować hasło.

Jeśli chciałbyś recenzować artykuły zgłaszane do
Optimum. Economic Studies, możesz zaznaczyć te
pole. Jeśli nie jesteś pewien, nie musisz od razu
podejmować decyzji.
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Jeśli proces rejestracji przebiegł pomyślnie zostaniesz poinformowany:
a)

bezpośrednio na stronie czasopisma,

b)

otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem rejestracji.

Dzięki rejestracji konta możesz nie tylko utworzyć zgłoszenie, lecz także przeglądać artykuły
w czasopiśmie lub edytować swój profil.
Swój profil możesz edytować w dowolnym momencie po zalogowaniu się na stronie głównej:

8

Wybór pola „Wyświetl profil” umożliwi edycję danych osobowych, jak również hasła czy ustawień dotyczących powiadomień:

W tym polu możesz
ustalić zakres
powiadomień, które
będziesz otrzymywał

Na swoim profilu możesz także sprawdzić aktualne
zadania (np. konieczność naniesienia zmian
sugerowanych przez recenzentów) oraz wysłane przez
Ciebie zgłoszenia artykułów.
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Rozdział 2. Zgłoszenie artykułu. Etapy zgłoszenia
Przed zgłoszeniem artykułu prosimy zapoznać się z informacjami dla Autorów, które znajdują się na stronie głównej czasopisma.

Po wybraniu pola „Do autorów” zostaniesz przekierowany do strony z informacjami na temat standardów redakcyjnych i innych wymogów
stawianych publikacji. Aby usprawnić proces wprowadzania danych upewnij się, że są przygotowane następujące pliki:
Wzory plików znajdziesz po kliknięciu hiperłącza

Jeśli w artykule nie występują rysunki i tabele, plik 3 nie jest załączony

Wzory plików znajdziesz po kliknięciu hiperłącza
Źródło: http://optimum.uwb.edu.pl/index.php/osj/information/authors

Proszę zatytułować pliki w następujący
sposób:
PLIK_1_Nazwisko Autora_Fragment tytułu
artykułu
PLIK_2_Fragment tytułu artykułu
PLIK_3_Nazwisko autora_Fragment tytułu
artykułu
Umowa licencyjna
Oświadczenie autora
Uwaga! W przypadku pliku 2 proszę nie
podawać nazwiska Autora – recenzja
artykułu jest anonimowa
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Po zalogowaniu się na swoje konto uzyskasz dostęp do informacji na temat wcześniejszych zgłoszeń oraz możliwość nowego zgłoszenia:

ETAPY ZGŁOSZENIA ARTYKUŁU:
Pierwszy etap zgłoszenia artykułu obejmuje wprowadzenie podstawowych danych dotyczących publikacji, praw autorskich oraz wybór działu.
Jeśli nie jesteś pewien działu możesz pozostawić decyzję redakcji:

Pamiętaj o zaakceptowaniu warunków umowy licencyjnej.
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Istotnym elementem pierwszego etapu jest potwierdzenie, że zgłaszany tekst spełnia podstawowe wymogi edytorskie. Zaznaczenie tych pól jest
obowiązkowe i stanowi formę weryfikacji tekstu przed wysłaniem:

Po wypełnieniu wszystkich pół należy wybrać opcję „Zapisz i kontynuuj”.
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Etap drugi zgłoszenia artykułu dotyczy wgrania do systemu plików: dane autora (Plik 1), tekst artykułu (Plik 2), rysunki i tabele (opcjonalnie)
(Plik 3), umowa licencyjna oraz oświadczenie Autora. Wszystkie elementy należy wprowadzić oddzielnie, powtarzając proces przesyłania
pliku.
Uwaga! Autor nie ma możliwości
usunięcia przesłanego pliku. W tym
celu należy zwrócić się do redakcji,
która może plik usunąć lub
zarchiwizować.

Gdy plik zostanie pomyślnie przesłany otrzymasz informację.
Należy kliknąć przycisk „Kontynuuj”. Dalej możesz także
przejrzeć szczegóły.
Jeśli nie masz zastrzeżeń co do wprowadzonego pliku
potwierdź jego przesłanie, a następnie wybierz opcję
„Zapisz i kontynuuj”. Zostaniesz przekierowany do etapu 3.
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Etap trzeci zgłoszenia artykułu: wprowadzenie metadanych. W oparciu o tekst artykułu należy podać tytuł artykułu, abstrakt, listę współautorów,
języki (polski lub angielski), kody JEL, słowa kluczowe oraz instytucje finansujące. Etap obowiązkowy.

Uwaga! Należy także podać tytuł
artykułu w j. polskim oraz j.
angielskim!
Dlaczego
wymagamy
metadanych?

od

Ciebie

wprowadzenia

Metadane wprowadzone według standardu Dublin Core
umożliwiają
wydajne
przeglądanie
zasobów
elektronicznych w poszukiwaniu kluczowych informacji.
Zaletami Dublin Core są:
• przejrzyste tworzenie i utrzymanie metadanych,
• powszechnie zrozumiała semantyka,
• rozpowszechnienie międzypaństwowe publikacji,
• możliwość łatwej rozbudowy,
• kooperacja pomiędzy zasobami i systemami
indeksowania.
UWAGA: Proszę wpisać każde słowo kluczowe oraz kody JEL
oddzielając poszczególne elementy przecinkami.

Po wprowadzeniu metadanych kliknij „Zapisz i kontynuuj”. Przejdziesz do kroku 4.
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Etap czwarty zgłoszenia artykułu: potwierdzenie zgłoszenia.

Jeśli jesteś pewien zawartości zgłoszenia, kliknij „Zakończ proces zgłaszania tekstu”.
Przejdziesz do ostatniego kroku procesu zgłoszenia.

Etap piąty zgłoszenia artykułu: zakończenie procesu zgłoszenia

Zostaniesz poinformowany o dalszych możliwościach.
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Zakończenie procesu zgłaszania artykułu zostanie także potwierdzone poprzez przesłanie wiadomości e-mail na Twoją pocztę.
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Rozdział 3. Dyskusja w trakcie procesu wydawniczego
Po wprowadzeniu zgłoszenia, Twój artykuł zostanie poddany recenzjom. Aby uzyskać informację na temat zasad recenzowania, kliknij pole
„Recenzowanie” na stronie głównej czasopisma.
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Przed etapem recenzji możesz zostawić wiadomość Redaktorowi lub dodać dyskusję na temat zgłoszonego artykułu.

Po:
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Po zalogowaniu się na swoje konto możesz sprawdzić na jakim etapie znajduje się Twoje zgłoszenie.
Po kliknięciu pola „Zgłoszenie” sprawdzisz szczegóły.

Gdy Redaktor przejrzy Twoje zgłoszenie i dokona wstępnej weryfikacji tekstu pod kątem podstawowych wymogów redakcyjnych, Twój artykuł
zostanie przesłany recenzentom. Stosowną informację uzyskasz po zalogowaniu się na swoje konto. O kolejnych rundach procesu recenzji będziesz
informowany w ten sam sposób.
Po kliknięciu pola „Zgłoszenie” sprawdzisz szczegóły.
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Po zakończeniu recenzji zostaniesz poinformowany o wynikach:
a) na stronie czasopisma po zalogowaniu się na swoje konto:

b) otrzymasz wiadomość e-mail z treścią recenzji:

Wymagany sposób zapisu nazwy pliku
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Artykuł z naniesionymi poprawkami należy wgrać na stronie czasopisma wybierając opcję „Prześlij plik”.

Jeśli wgrywasz poprawiony artykuł,
wybierz druga opcję.

Możesz dodać dyskusję
w trakcie recenzji na temat
zgłaszanych uwag.

Po wgraniu pliku kliknij
„Kontynuuj”. W następnym
kroku możesz przejrzeć
szczegóły.

Jeśli
wszystko
przebiegło
poprawnie,
potwierdź
przesłanie
pliku.
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Jeśli Twój artykuł zostanie odrzucony przez Redakcję (z powodów formalnych) lub recenzentów zostaniesz poinformowany:
a) na stronie czasopisma

b) otrzymasz email informujący o odrzuceniu zgłoszenia:

Poniżej znajdziesz także szczegółowe zastrzeżenia recenzentów, np.:
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Rozdział 4. Etap korekty i publikacji artykułu
Po przesłaniu artykułu zgodnie z zaleceniami recenzentów zostaniesz poinformowany o decyzji Redakcji. Jeśli wprowadzone przez Ciebie zmiany
zostaną zaakceptowane przez recenzentów i redakcję czasopisma, artykuł zostanie przekazany do redakcji językowej.
a) na stronie czasopisma

Na etapie korekty możesz także dodać dyskusję.

b) otrzymasz email potwierdzający przekazanie artykułu do redakcji językowej:
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Gdy etap redakcji językowej zostanie zakończony, zostaniesz poinformowany:
a) na stronie czasopisma

W zakładce „Po korekcie” znajduje się poprawiony tekst artykułu

b) otrzymasz wiadomość e-mail potwierdzający przekazanie
artykułu do druku:

W zakładce głównej wybierając pole „Realizacja”, a
następnie odnośnik „PDF” możesz obejrzeć artykuł
w wersji przekazanej do druku.
Gratulujemy !!!
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