Упутство за рецензенте
Позвани сте од стране Уредништва часописа „Настава и васпитање“ да рецензирате
научни рад. Високо ценимо вашу стручност као и Ваш допринос развијању квалитета
часописа. Ваше име, заједно са именима других рецензената, биће објављено на сајту
часописа и у послдењем броју часописа у текућој години, као одговарајуће признање за
уложени рад.
Професионална одговорност. Молимо Вас да на основу својих методолошких и
стручних знања из одговарајуће области приступите рецензирању рада. Рукопис
оцењујете у односу на усклађеност садржаја с профилом часописа, значај и релевантност
проблема којим се рукопис бави, адекватност примењених метода, научну вредност,
аргументованост изнетих тумачења и закључака, стил и јасност излагања идеја, структуру
и опремљеност текста. При рецензирању пратите захтеве ауторима који су објашњени у
Упутству за ауторе и своју процену уносите у Образац за рецензију радова.
Као рецензент настојте да будете непристрасни према разматрањима у раду, а посебно
према онима која се односе на националност, верска или политичка уверења, научну
оријентацију аутора.
Сукоб интереса. Анонимност аутора текста за Вас као рецензента обезбеђује се тако што
се пре слања на рецензију из текста уклањају сви подаци који могу указивати на аутора
рада. На сличан начин се из рецензије која се упућује аутору уклањају подаци о
рецензенту.
Уколико сумњате да се по било којим подацима идентитет аутора може препознати или да
се рецензијом изазива сукоб интереса молимо Вас да о томе обавестите уредника
часописа. Сукоб интереса може бити личне, финансијске, интелектуалне, професионалне,
политичке, верске природе.
Правовременост. Прихватањем рецензије обавезујете се да урадите преглед рада у
предвиђеном временском року. Уколико констатујете да Ваша компетентност није
довољна за процену рада или да сте спречени да благовремено рецензирате рад, обавесте
уредништво часописа што је пре могуће, како се не би неоправдано одлагао процес
рецензирања.
Обавестите часопис и уколико дође до промене околности тако да не може урадити
рецензију на време и потребно Вам је продужење рока за рецензију. Високо ћемо ценити
уколико одмах одговорите када будете контактирани од стране часописа поводом Ваше
рецензије и пружите нам потребне информације.
Поверљивост. Молимо Вас да поштујете поверљивост процеса рецензирања и уздржавате
се од било какве употребе информација добијене током процеса рецензије, за сопствену
или туђу предност, или на начин који би оштетио или дискредитовао друге.

Уколико увидите потребу да још некога додатно консултујете у вези са рецензијом рада
потребно је да затражите дозволу од уредништва часописа.
Сумња на кршење етичке праксе. Уколико наиђете на било какве неправилности у
односу на етику у истраживању или повреду академске честитости у писању рада
обавезно обавестите уредништво часописа. Уколико уочите да је рад који сте добили на
рецензију врло сличан раду који сте претходно рецензирали за неки други часопис или
прочитали молимо Вас да о томе обавестите уредника часописа.
У случају ових или било којих других кршења етичке праксе обратите се директно
уреднику, како бисте добили подршку и поверење у истраживању додатних информација.
Поступак прегледа рада. Молимо Вас да приступите рецензији тако што ћете прво
темељно прочитати рад и помоћни материјал (Уређивачка политика часописа, Упутство
за ауторе, Образац за рецензију радова). У поновном читању рада користите Образац и
идентификујте недостајуће или непотпуне ставке у тексту.
Посебно бисмо били захвални уколико Вашу процену у Рецензентском обрасцу
употпуните повратним информацијама и препорукама аутору којима помажете да се
унапреди квалитет рада. На пример, будите конкретни у својој критици и означите делове
из текста којима поткрепљујете своје изјаве. Ваше коментаре упишите у простор поред
припадајуће категорије процене у Обрасцу за рецензију радова.
Можете користити неку од база за проверу индексирања књучних речи у раду, као што је
нпр. https://eric.ed.gov/?ti=all
Имајте на уму да часопис од Вас очекује поштену и непристрасну процену са повратним
информацијама о слабостима у раду.
Такође Вас позивамо да, уколико процените да је потребно, унесете додатне коментаре
уреднику. Ваше коментаре и препоруке за уредника потребно је ускладити са Вашим
извештајем за ауторе - највише повратних информација треба ставити у извјештај који ће
аутори видети и који ће им помоћи да унапреде рад. У односу на научну оријентацију у
раду, као и језик и стил писања молимо Вас да имате на уму да је то рад аутора и не
покушавајте да преводите у свој стил или своју оријентацију, важно је да својим
сугестијама побољшате јасноћу рада.
Ако рад није јасан потребно је да коментаришете и образложите шта би требало додатно
аутор/и да уради, али тако да не проширујете опсег рада сугерисањем додатог
истраживања.
Након првобитне рецензије молимо Вас да прихватите молбу часописа да поновно
прегледате ревидиран рад који сте претходно прегледали.
Хвала вам што рецензирате рад за часопис „Настава и васпитање“
Уредништво часописа

