1. Na stronie https://review.ue.wroc.pl proszę założyć konto.

Loginem w systemie jest adres mailowy.
UWAGA! Nowo założone konto jest nieaktywne! Na podany podczas rejestracji adres e-mail przychodzi
potwierdzenie założenia konta i prośba o jego aktywację.
Aby ułatwić sobie pracę z systemem, warto korzystać z instrukcji podanych w zielonym polu. Są one
widoczne po wybraniu opcji „Pokaż/ukryj instrukcje”.
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Kolejne etapy pracy z systemem SENIR
1. Na pasku narzędzi należy wybrać zakładkę „Moje artykuły”, a następnie z listy wybrać tytuł czasopisma,
do którego chcemy złożyć artykuł i nacisnąć „Zgłoś artykuł”.

2. Wprowadzić dane na stronie „Nowe zgłoszenie artykułu” i wcisnąć „Utwórz”. Załączone tutaj streszczenie
ma pomóc recenzentowi w decyzji, czy podejmie się zrecenzowania artykułu.
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3. Jeśli artykuł ma więcej niż jednego autora, to dane kolejnego autora należy dodać w zakładce „Afiliacje autora”.

4. Dołączyć plik z artykułem w formacie PDF.
Uwaga! Na tym etapie proszę nie podawać w artykule swoich danych – artykuły są recenzowane
w systemie double-blind review process, czyli autor i recenzenci nie znają swoich tożsamości.
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5. Dołączony artykuł nie został jeszcze wysłany, można więc go edytować i wprowadzać zmiany.
Można też stary plik zamienić nowym plikiem (czyli nadpisać). Jeśli decydujemy się na wysłanie artykułu,
należy wcisnąć „Przejdź do panelu wysyłania zgłoszenia”.
6. Wysyłanie artykułu.
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7. Po przesłaniu artykułu autor będzie na bieżąco otrzymywał maile z informacjami, co dzieje się z artykułem.
Te informacje będą też widoczne na stronie – zakładka „Moje artykuły”.
8. Po zakończeniu procesu recenzji autor otrzyma recenzje do wglądu.

9. Warunkiem ostatecznego przyjęcia artykułu do druku są dwie pozytywne recenzje i uzyskanie co najmniej
60 punktów w każdej recenzji.
10. Po uwzględnieniu uwag zawartych w recenzjach autor przesyła artykuł w wersji edytowalnej,
czyli w programie WORD. Uwaga! Teraz należy podać w artykule imię i nazwisko autora/autorów.
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11. Artykuł jest poddawany kontroli redakcyjnej przez redaktora w Wydawnictwie.
12. Autor otrzymuje artykuł do korekty autorskiej za pośrednictwem systemu SENIR. Artykuł nazwany jest
"editable_version_editor.docx (zakładka "Załącznik"). Po zakończeniu korekty odsyła go redaktorowi również
za pośrednictwem systemu SENIR. Szczegółowe instrukcje są podane w zielonym polu.
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