Declaraţia de etică şi malpraxis a publicaţiei
Revista Studii de lingvistică se angajează să respecte standardele de etică pe tot parcursul
procesului de publicare. Autorii, redactorii şi referenţii au responsabilitatea de a satisface aceste
standarde.
Responsabilităţile autorilor
Să confirme că articolul trimis la redacţie nu este în curs de evaluare ori acceptat spre publicare
într-o altă revistă. Dacă părţi ale manuscrisului coincid cu fragmente ale unor articole publicate ori
trimise spre publicare la altă publicaţie, autorii trebuie să menţioneze şi să citeze acele surse.
Să dea o declaraţie prin care să confirme că întregul conţinut al manuscrisului trimis este original
şi că toţi autorii au contribuit în mod semnificativ la cercetarea în cauză. Să menţioneze şi să citeze
conţinuturi reproduse din alte surse. Să obţină permisiunea de a reproduce orice conţinut provenit din
alte surse.
Să anunţe redactorul-şef al revistei dacă identifică erori semnificative în lucrarea lor şi să ofere
retractări ori corecturi ale respectivelor greşeli.
Să menţioneze dacă au primit sprijin financiar pentru cercetarea lor.
Responsabilităţile redactorilor
Să gestioneze propunerile de articole astfel încât acestea să fie evaluate şi acceptate numai pe
baza meritului lor academic (importanţă, originalitate, claritate). Redactorii nu trebuie să aibă nici un
conflict de interese în legătură cu articolele pe care le acceptă / resping. Le revine întreaga
responsabilitate şi autoritate de a accepta un articol sau de a-l respinge dacă nu corespunde
standardelor academice ale revistei, dacă nu se armonizează cu obiectivele acesteia sau dacă nu
respectă instrucţiunile pentru autori.
Să gestioneze procesul de recenzare. Fiecare lucrare este trimisă la doi referenţi. Procesul de
evaluare fiind double blind, se păstrează anonimatul referenţilor şi cel al autorilor. Când se consideră
necesar, se apelează la un al treilea referent, pentru a avea încă un punct de vedere asupra
manuscrisului. Redactorul-şef decide acceptarea / respingerea lui pe baza acestor referate.
Să asigure integritatea conţinuturilor publicate încurajând publicarea corecturilor sau a
retractărilor atunci când se găsesc erori. Să aibă disponibilitatea de a publica scuze atunci când e
necesar.
Să publice intrucţiuni pentru autori care să precizeze toate aspectele legate de publicare. Să
actualizeze în mod regulat aceste instrucţiuni.
Să monitorizeze şi să asigure respectarea eticii publicaţiei.
Să îmbunătăţească constant nivelul revistei asigurând calitatea articolelor pe care le publică.
Să ofere instrucţiuni pentru retragerea articolelor.
Responsabilitatea referenţilor
Să contribuie la procesul de evaluare şi să colaboreze cu autorii în vederea îmbunătăţirii calităţii
articolului, analizând în mod obiectiv manuscrisul. Referenţii nu trebuie să aibă nici un conflict de
interese în legătură cu lucrarea, autorii şi / sau cu finanţatorii cercetării.
Să păstreze confidenţialitatea oricărei informaţii furnizate de către redactori / autori.
Să informeze redacţia cu privire la orice conţinut publicat ori trimis spre publicare la alte
publicaţii care e în mare parte similar cu cel aflat în procesul de evaluare.
Să indice lucrări relevante necitate în manuscris.

