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Szanowna Państwo, 

Pragnę przedstawić Państwu możliwość publikowania artykułów naukowych w 

czasopiśmie Econometrics Ekonometria. Advances in Applied Data Analysis. 

Czasopismo, w którym pełnię rolę Managing Editora funkcjonuje nieprzerwanie od 

1998 roku. Od pierwszego wydania Redaktorem Naczelnym jest profesor Józef Dziechciarz. 

Obecnie Econometrics jest jednym z wybranych czasopism ekonomicznych objętych 

programem Wsparcia Czasopism Naukowych. W obowiązującej ocenie MNiSW otrzymaliśmy 

20 punktów. 

Tematyka artykułów publikowanych w naszym czasopiśmie jest bardzo szeroka i 

obejmuje zarówno teoretyczne jak i praktyczne rozważania w dziedzinie matematyki, statystyki 

i ekonometrii. Publikujemy artykuły ukierunkowane zarówno na rozwiązania nowe jak i 

modyfikację istniejących metod i teorii. Wiele prac poświęcono zastosowaniom praktycznym 

metod ze wskazanych obszarów aplikacyjnych w ekonomii, badaniach społeczno-

ekonomicznych, procesach biznesowych, analizie rynków finansowych i pokrewnych oraz 

wielu innych obszarów nauki. 

Proces publikacji w czasopiśmie Econometrics. Ekonometria Advances in Applied Data 

Analysis jest: 

- zgodny z zasadami etyki a procedura recenzowania odpowiada zasadom double-

blind review; 

- stosujemy działania antyplagiatowe. 
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Każdy artykuł jest oceniany przez dwóch recenzentów (jeden z zagranicy wobec 

afiliacji autora). Artykuły są publikowane tylko w języku angielskim, a dodatkowo tytuł, 

streszczenie i słowa kluczowe są publikowane w języku polskim. Każdy artykuł otrzymuje 

numer DOI. Publikacje są dostępne nieodpłatnie on-line, na stronie naszego wydawcy: 

https://content.sciendo.com/view/journals/eada/eada-overview.xml 

lub na naszej stronie domowej (tu również znajdują się dokładne informacje o procesie 

publikacji): 

http://econometrics.ue.wroc.pl/?lang=en 

Każdy artykuł przed publikacją podlega korekcie technicznej i  językowej (prowadzonej 

przez native speakera). 

Obecnie proces publikacji jest szybki a opłata za publikację jest zredukowana (proszę o 

kontakt agnieszka.stanimir@ue.wroc.pl). 

Czasopismo jest indeksowane między innymi w:  

 CEEOL; 

 CEJSH;  

 EBSCO Discovery Service; 

 Erich Plus; 

 EconBiz; 

 Google Scholar; 

 Index Copernicus; 

 Research Papers in Economics (RePEc); 

 Summon (Serials Solutions/ProQuest); 

 WorldCat (OCLC). 

Zachęcam do odwiedzenia profilu czasopisma w Google Scholar: 

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=_q0F3jQAAAAJ&view_op=list_works 

 

Z poważaniem 

dr hab. Agnieszka Stanimir, prof. UEW 

Managing Editor 
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