Oświadczenie o oryginalności tekstu zgłoszonego do publikacji w kwartalniku „Edukacja”

Oświadczam, że artykuł pt.:
………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………...
Tak Nie Nie dotyczy
jest tekstem oryginalnym, opracowanym w całości i wyłącznie przez osoby
wymienione jako autorzy i nie narusza praw autorskich osób trzecich.

□

□

□

nie uczestniczy aktualnie w żadnym postępowaniu wydawniczym ani nie został
zgłoszony do druku w żadnym innym czasopiśmie polskim lub zagranicznym.

□

□

□

opiera się na badaniach spełniających standardy etyczne określone
w Kodeksie etyki pracownika naukowego.

□

□

□

wykorzystuje dane zebrane i opracowane z największą starannością i pełnym
obiektywizmem. W razie dostrzeżenia błędów autorzy poinformują o tym
redakcję.

□

□

□

przedstawia wyniki oryginalne i wyraźnie oddzielone od przytaczanych na
podstawie innych publikacji (przy każdym przytoczeniu znajduje się odwołanie
do konkretnej publikacji).

□

□

□

nie wykorzystuje fragmentów publikacji innych autorów ani opublikowanych
prac autorów artykułu bez podania źródła.

□

□

□

wymienia jako autorów wyłącznie osoby, które brały udział w następujących
etapach przygotowania artykułu: projektowanie badania, analiza danych,
interpretacja wyników, pisanie tekstu, zatwierdzenie wersji wysłanej do
redakcji.

□

□

□

nie pomija jako autora żadnej osoby spełniającej definicję autorstwa
zamieszczoną na stronie internetowej „Edukacji”.

□

□

□

wymienia w części „Podziękowania” osoby, które nie są autorami, ale
w istotny sposób przyczyniły się do stworzenia ostatecznej wersji artykułu.

□

□

□

opisuje badanie nienaruszające praw związanych z ochroną patentów, praw
autorskich i innego rodzaju własności intelektualnej osób trzecich.

□

□

□

zawiera grafikę, zdjęcia, mapy, tabele, fragmenty tekstów literackich i inne
elementy zaczerpnięte z opublikowanych źródeł za zgodą właścicieli praw
autorskich.

□

□

□

został przygotowany w warunkach braku konfliktu interesów.

□

□

□

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z treścią Zasad etyki obowiązujące w redakcji kwartalnika
„Edukacja” i Umowy licencyjnej.
Oświadczam, że wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie są prawdziwe Jestem
świadomy(a) konsekwencji związanych z nieprzestrzeganiem zasad etycznych na każdym etapie
przygotowania tekstu do druku i po jego publikacji.

…………………………………………………
data i miejsce

…………….………………………………………………………..
podpis Autora/podpisy wszystkich Autorów
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Informacje o autorach

Dane Autora składającego artykuł (tytuł lub stopień naukowy, imię i nazwisko)
………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
Afiliacja………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

Dane kontaktowe Autora lub Autora reprezentującego
Adres ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr telefonu: …………………………………………………………………………………….…………………………………………………..
E-mail: ………………………………………………………………………….……………………………………………………………………..

Informacja o wkładzie w powstanie publikacji poszczególnych podmiotów, osób trzecich, instytucji
naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych)*
Imię, nazwisko

Zakres zadań współautorów

1
2
3
4
5
6
7
Źródło finansowania
Tytuł projektu, w ramach którego powstał artykuł
Instytucja finansująca (np. NCN) i nr wniosku
*

W przypadku braku współautorstwa lub źródeł finansowania należy podać w komórkach stosowną informację.
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