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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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