Miejscowość ………………………………., dn. …………
……………………………………………………………………..
imię i nazwisko
……………………………………………………………………..
nazwa uczelni
……………………………………………………………………..
adres do korespondencji
……………………………………………………………………..
adres mailowy
……………………………………………………………………..
telefon

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że jestem autorem artykułu przedstawionego do druku w czasopiśmie „Konteksty
Pedagogiczne” pod tytułem ……………………………….……........................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………,
o objętości................arkusza, (dalej zwanego utworem) i wyrażam zgodę na wydanie tego utworu
przez Wydawnictwo LIBRON bez żadnej odpłatności na moją rzecz.
Wyrażam zgodę na:
a) opublikowanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie utworu w dowolnej liczbie
egzemplarzy w półroczniku „Konteksty Pedagogiczne” (w wersji papierowej
i elektronicznej);
b) wprowadzenie utworu w całości lub części oraz jego streszczenia do zasobów bibliotek
(w tym cyfrowych), na strony internetowe czasopisma oraz do elektronicznych baz danych;
c) dokonywanie przez Wydawcę lub na jego zlecenie wszelkich zmian, aktualizacji
i uzupełnień utworu.
Oświadczam, że:

Afiliacja …….………………………………………………………..
Wkład w powstanie publikacji ……………..%
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Autor (1) ……...……………………………………...……………….
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a) utwór jest dziełem oryginalnym, nie narusza praw autorskich osób trzecich i nie był
wcześniej publikowany,
b) w zakresie treści, w tym ilustracji (zdjęć, wykresów, tabel, itp.) załączonych do utworu, nie
narusza praw autorskich, dóbr osobistych czy innych osób trzecich,
c) wkład autora/ów w utwór jest następujący:

Autor (2) ……...……………………………………...……………….
Afiliacja …….………………………………………………………..
Wkład w powstanie publikacji ……………..%
Autor (kolejny) ……..……………………………...……………….
Afiliacja …….………………………………………………………..
Wkład w powstanie publikacji ……………..%

Złożony artykuł jest (właściwe zaznaczyć X):
oryginalnym
artykułem
naukowym

artykuł naukowy prezentujący wyniki oryginalnych badań
o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub
analitycznym. Do tego typu zaliczyć należy również artykuły
monograficzne, artykuły konferencyjne oraz eseje naukowe;

artykułem
przeglądowym

artykuł naukowy stanowiący podsumowanie aktualnego stanu
wiedzy w danym obszarze badawczym. Artykuł przeglądowy
integruje i interpretuje dotychczasowe wyniki oryginalnych badań
naukowych, nie musi natomiast zawierać oryginalnych wyników
badań;

komunikatem o
wynikach badań

krótki (zwykle 1 do 3 stron) artykuł naukowy opisujący wstępne
rezultaty badań empirycznych o szczególnym znaczeniu, przebieg
i wstępne wyniki oryginalnych badań eksperymentalnych lub
oryginalne rozwiązania techniczne;
oryginalne

wyniki

badań

artykułem
recenzyjnym
(recenzja naukowa)

artykuł naukowy zawierający krytyczną analizę i ocenę publikacji
naukowej, dzieła literackiego lub dzieła sztuki, może być
opublikowany w ramach dyskusji polemicznej;

studium przypadku
(case study)

publikacja będąca analizą danego przypadku (najczęściej
rzeczywistego) dająca możliwość wyciągnięcia wniosków
odnośnie przyczyn i rezultatów opisanego w nim przypadku, opisu
zdarzenia. Typowa publikacja dla czasopism z obszaru nauk
medycznych, społecznych;

wytycznymi/zaleceni
ami (guidelines)

publikacja o charakterze przeglądowym będąca opisem zaleceń
i rekomendacji dotyczących postępowania w określonych
przypadkach, publikacja charakterystyczna przede wszystkim dla
czasopism z obszaru nauk medycznych;

artykułem
popularnonaukowym

publikacja popularyzująca zagadnienia naukowe wśród
czytelników niebędących specjalistami w danej dziedzinie;

innym o charakterze
niecytowalnym

publikacje w czasopiśmie naukowym niewymienione powyżej np.
errata, noty biograficzne, sprawozdania, przedmowy, posłowia,
zapowiedzi, listy do redakcji, recenzje (nienaukowe) oraz
pozostałe artykuły nieposiadające charakteru cytowalnego tj. co
do zasady nie są cytowane przez autorów innych publikacji, nie
posiadają również odniesień bibliograficznych, zwyczajowo nie
podlegają recenzji;
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artykuł prawniczy zawierający
o charakterze analitycznym;
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głosem lub
komentarzem
prawniczym

innym o charakterze
cytowalnym

publikacje w czasopiśmie naukowym niewymienione powyżej,
które mają potencjał do bycia publikacją cytowaną tj. co do zasady
są cytowane w czasopismach naukowych, posiadają odniesienia
bibliograficzne oraz podlegają procesowi recenzji;

W artykule występują następujące elementy (podkreślić właściwe):
1. Study Design (projekt badania)
2. Data Collection (zbieranie danych)
3. Statistical Analysis (analiza statystyczna)
4. Data Interpretation (interpretacja danych)
5. Manuscript Preparation (redagowanie opracowania)
6. Literature Search (badania literaturowe)
Oświadczam, że zapoznałem się z listą recenzentów współpracujących aktualnie z redakcją
Czasopisma i, że z chwilą zgłaszania przeze mnie artykułu do publikacji: nie występował konflikt
interesów1 pomiędzy mną a którymkolwiek z recenzentów Czasopisma/występuje konflikt
interesów pomiędzy mną a…………………………………………………………………………………..……………2
Źródła finansowania i wkład innych podmiotów (zgodnie z zaleceniami MNiSW) …………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
W związku z publikowaniem czasopisma w systemie Open Access wyrażam zgodę na
podanie
w publikacji
następującego
adresu
do
korespondencji:
e-mail
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….3
„Konteksty Pedagogiczne" są czasopismem naukowym publikowanym w otwartym
dostępie, wydawanym na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0
Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0)
Oświadczam, iż ponoszę wyłączną i pełną odpowiedzialność względem Wydawcy z tytułu
ewentualnego naruszenia praw osób trzecich spowodowanego zamieszczeniem
w utworze treści lub ilustracji, co do których osobom trzecim przysługują określone
prawa.
……………………………………..
imię i nazwisko (własnoręczny podpis)
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za konflikt interesów uznaje się: zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje
osobiste, relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch
lat poprzedzających rok zgłoszenia artykułu do publikacji.
2 pozostawić właściwe i wpisać dane recenzenta
3 proszę podać adresy mailowe wszystkich autorów
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