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Procesul de recenzare

Practica de evaluare se realieaza pentru a se asigura
că articolul este bun de publicat. Este un proces obiectiv
centrat pe standardele înalte de publicare științifică
asemenea tuturor revistelor stiintifice de renume. Prin
urmare, arbitrii noștri joacă un rol vital în menținerea
standardelor ridicate ale Revistei Icoana Credintei.
Probleme speciale și / sau lucrări ale conferințelor pot
avea diferite proceduri de evaluare care implică, de
exemplu, editori, organizatorii de conferinte sau comitete
științifice. Autorii care contribuie la aceste proiecte pot
primi detaliile complete ale procesului de evaluare, la
cerere, de la redacție.
Manuscrisul va fi trimis, sub anonimat, către doi
referenți, specialiști în domeniul tematic al studiului, pentru
evaluarea oportunității științifice a publicării acestuia în
Revista Icoana Credintei.
Pentru asigurarea anonimatului, autorii sunt rugați să
folosească referiri impersonale la propriile publicații
anterioare.
Referenții sunt aleși de către redactorul-șef, prin
consultare cu membrii colegiului editorial.
Autorii vor fi informați prompt de primirea
materialului la Redacție.
Autorii sunt avertizați că procesul de recenzare poate
dura, în unele cazuri, 1-2 luni.
De îndată ce Redacția primește răspunsul referenților,
autorii sunt înștiințați de rezultatul privind acceptarea
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manuscrisului. Publicarea este prevăzută, de regulă, în
primul număr al reviste după acest anunț.
În cazul în care referenții au opinii divegente
semnificative, Redacția solicită opinia unui al treilea
referent.
În urma referatelor, autorilor li se poate solicita să
revizuiască manuscrisul conform observațiilor referenților.
La fiecare observație a referenților, autorii vor preciza în ce
măsură se conformează sau vor justifica opțiunea de a
păstra redactarea inițială.
Frecvența publicării
Revistei Icoana Credintei este publicată, cu o
frecvență de 2 numere pe an (Ianuarie și Iunie).
Politica Accesul Deschis
Acest jurnal oferă acces la conținutul său pentru a
pune rezultatele cercetarii la dispoziția publicului sprijinind
schimbul global de informații.
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