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7. Важни датуми — годишњи план и рокови за часопис Теолошки погледи
У Теолошким погледима објављују се само радови који су прихваћени и који су по
окончању процеса рецензије одобрени за објављивање.
Теолошки погледи излазе у три свеске годишње (у мају, септембру и децембру).
Мајска свеска се закључује 1. марта; 1. април је крајњи рок за ауторе да доставе ко
начне верзије текстова и евентуалне исправке; почетком маја завршава се припрема мај
ске свеске за штампу, а крајем маја мајска свеска излази из штампе.
Септембарска свеска се закључује 1. јула; 1. август је крајњи рок за ауторе да доставе
коначне верзије текстова и евентуалне исправке; почетком септембра завршава се припрема
септембарске свеске за штампу, а крајем септембра септембарска свеска излази из штампе.
Децембарска свеска се закључује 1. октобра; 1. новембар је крајњи рок за ауторе да доста
ве коначне верзије текстова и евентуалне исправке; почетком децембра завршава се припре
ма децембарске свеске за штампу, а крајем децембра децембарска свеска излази из штампе.
8. Ауторска права
Версконаучни часопис Теолошки погледи задржава ауторска права, уз напомену да аутори
могу користити и поново публиковати сопствене радове само уз писмену дозволу Уредништва.

Упутство рецензентима
Часопис Теолошки погледи објављује оригиналне научне ауторске радове превасходно
на српском и енглеском језику, а у посебним случајевима и на другим европским језицима.
Радови морају бити написани у складу са етичким и академским стандардима (видети Етич
ки и научни стандарди) и у складу са Упутством ауторима. Радови се двоструко рецензирају.
Поступак рецензирања
По пријему рада од аутора, Уредништво најпре одлучује да ли рад одговара профи
лу часописа и да ли ће бити послат на рецензирање. Уколико Уредништво рад оцени као
одговарајући профилу часописа, текст рада ће бити достављен двојици рецензената. Име
на рецензената нису и неће бити позната ауторима, а сва комуникација одвија се преко
Уредништва. Рецензенти добијају текст чланка електронским путем, без имена аутора
или других података који би открили идентитет аутора.
Уколико оба рецензента чланак безусловно прихвате, рад је примљен за штампу. Уко
лико оба рецензента одбију чланак, рад неће бити штампан. Уколико је неко од рецензената
(или оба рецензента) тражио дораду чланка, аутор ће бити упознат са захтевима. Након
исправки/дораде, чланак ће бити поново достављен рецензенту/рецензентима ради прове
ре испуњености постављених услова. Уколико рецензенти процене да су услови испуњени,
чланак ће бити објављен. Уколико један рецензент условно или безусловно да позитивну ре
цензију а други негативну, биће ангажован трећи рецензент чија ће рецензија бити коначна.
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Упутства рецензентима
Оквирна структура рецензије:
1. Обим, структура и научна заснованост
Потребно је да рецензент утврди да ли рад поседује адекватну логичку структуру, да
ли је тема научно релевантна и да ли рад задовољава опште језичке и научне стандарде.
2. Посебни елементи
Рецензент треба да оцени методолошку и теоријско-концептуалну утемељеност
чланка, посебно с обзиром на питања: а) да ли наслов одговара садржају? б) да ли је по
требна додатна аргументација? в) да ли је коришћена релевантна научна литература? и
г) да ли сажетак одговара садржају?
За свако питање на које одговор рецензента није позитиван, треба навести конкрет
не примедбе.
3. Оцена рада и закључак
Рецензент даје кратку коначну оцену рада и препоруку Уредништву.
Уколико сматра да је потребно, рецензент може изнети и друге сугестије и примед
бе које могу утицати на квалитет рада или оцену квалитета.

Етички и научни стандарди
Уредништво часописа Теолошки погледи веома држи до високих етичких и академ
ских стандарда при публиковању научних радова. У Теолошким погледима стога се обја
вљују само научни радови који су плод самосталног истраживања једног или више ау
тора, који задовољавају језичке и академске норме, што укључује темељну обраду теме,
коришћење најновије научне литературе, и поштовање академских стандарда.
Плагијаризам
Аутори су дужни да обезбеде да њихов рад буде у потпуности оригиналан, а да ко
ришћени туђи радови буду исправно цитирани и наведени. У том смислу, и Уредништво
и рецензенти врше активну антиплагијат проверу.
Под плагијатом се подразумева представљање туђег рада као сопственог, коришће
ње туђих идеја, концепата, речи, структуре, без одговарајућег навођења извора. Плагира
ње представља дословно преузимање туђег дела (copy / paste), у целости или делимично,
без навођења извора и без стављања под знаке навода. То важи и за текстове који нису ау
торизовани, као што су различити интернет сајтови, блогови и сл. Под плагијатом се под
разумева и коришћење туђих радова без навођења извора и онда када они нису дословно
наведени већ препричани, парафразирани или преведени са страног језика и слично.
Осим у посебним случајевима (анализа извора), у чланку не сме да буде више од
20% дословно цитираног текста, чак и када је извор уредно назначен.
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