
Informacje prawne dla autorów 

Wydrukowanie, podpisanie i przesłanie przez Autora poniższego oświadczenia o zachowaniu zasad rzetel-

ności naukowej, zgodzie na opublikowanie i udzielenie licencji na rozpowszechnianie tekstu oraz zgodzie

na przetwarzanie danych osobowych w związku z procesem publikacji jest warunkiem jego przyjęcia do

publikacji. Podpisane oświadczenie należy przesłać na adres Redakcji w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia

artykułu.

Redakcja „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”, zgodnie z zaleceniami Ministra Nauki i Szkolnictwa

Wyższego oraz Committee on Publication Ethics (COPE), na wszystkich etapach pracy z tekstami nauko-

wymi dba o przestrzeganie prawa własności intelektualnej, rzetelność prezentowanych na łamach pisma

badań naukowych i przestrzega standardów etycznych, przeciwdziała zjawiskom zwanym jako ghostwri-

ting (czyli nieujawnionym autorstwem lub współautorstwem artykułu) i guest authorship (pozornym au-

torstwem lub współautorstwem artykułu), gdyż są one przejawami nierzetelności naukowej. 

W związku z powyższym Redakcja czasopisma „Athenaeum” prosi Autorów o: 

1. ujawnienie wkładu poszczególnych Autorów w powstanie publikacji, z podaniem ich imion, nazwisk i

afiliacji oraz ze wskazaniem autorstwa poszczególnych koncepcji i metod wykorzystywanych przy przygo-

towaniu publikacji;

2. ujawnienie w przypisie do artykułu informacji o źródłach finansowania i wkładzie instytucji naukowo-

badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów finansujących prace prowadzące do powstania artykułu1.

Odpowiedzialność za umieszczenie informacji o podmiotach, które przyczyniły się do powstania pracy, po-

nosi Autor zgłaszający artykuł, a w przypadku zgłoszenia zbiorowego – Autor wymieniony na pierwszym

miejscu. Jednocześnie Redakcja informuje, że przypadki nierzetelności naukowej, a zwłaszcza łamania za-

sad etyki obowiązujących w nauce, będą dokumentowane i demaskowane, włącznie z powiadomieniem

odpowiednich organów, takich jak instytucje zatrudniające Autorów czy towarzystwa naukowe.

1 Wymagane jest np. podanie numeru grantu i nazwy instytucji go przyznającej.

- 1 - 



OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU ZASAD RZETELNOŚCI NAUKOWEJ

 

.............................................................................................................................................................

tytuł/stopień zawodowy/naukowy oraz imię i nazwisko Autora(ów)

Oświadczam, że: (1) zapoznałam(-łem) się i akceptuję zasady i standardy etyczne obowiązujące w „Athe-

naeum. Polskie Studia Politologiczne” zgodnie z zaleceniami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz

Committee on Publication Ethics (COPE) opisane na stronie internetowej pisma; (2) nadesłany tekst na-

ukowy nie został skierowany do procesu recenzowania w innym czasopiśmie naukowym; (3) wszystkie

dane i informacje umieszczone w nadesłanym przeze mnie tekście pt. 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

tytuł przesyłanego tekstu

są prawdziwe; (4) nie została zatajona tożsamość żadnego podmiotu, który wniósł wkład (merytoryczny,

rzeczowy lub finansowy) w powstanie tego tekstu; (5) nie został również uwzględniony wśród Autorów ar-

tykułu żaden podmiot, który nie wniósł wkładu w publikację albo wniósł jedynie wkład znikomy. 

ZGODA NA PUBLIKACJĘ  I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Jednocześnie zgadzam się na opublikowanie (w wersji papierowej i elektronicznej) powyższego tekstu w

czasopiśmie „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” na zasadach niewyłącznej licencji typu „Creative

Commons. Uznanie autorstwa. Bez utworów zależnych” oraz na utrwalanie, zwielokrotnianie oraz rozpo-

wszechnianie opublikowanego tekstu. Wyrażam także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

przez Redakcję w związku i na potrzeby procesu publikacyjnego.

................................................................ .........................................................

miejscowość i data czytelny podpis Autora
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