
Autorzy artykułów publikowanych w „Seminare. Poszukiwania naukowe” są zobowiązani  

do zamieszczenia w manuskrypcie informacji dotyczących następujących kwestii: 

Autorstwo:1  

• „Koncepcja: XX i YY; analiza formalna: YY; badania: XX, ZZ; metodologia: ZZ; animacja projektu: XX; 

weryfikacja: XX i ZZ; wizualizacja: YY; przygotowanie wstępnej wersji manuskryptu: ZZ; przygotowanie 

ostatecznej wersji manuskryptu: XX i ZZ.  Wszyscy autorzy zapoznali się i zaakceptowali opublikowaną 

wersję manuskryptu. 

Finansowanie badań:2 

• Niniejsza publikacja nie otrzymała żadnych zewnętrznego wsparcia finansowego. 

• Niniejsza publikacja jest finansowana przez [nazwa instytucji] / w ramach grantu [nazwa i numer grantu] 

Oświadczenie właściwej komisji etycznej:3 

• nie dotyczy.  

• Przykładowo: Przedstawione w niniejszej publikacji badania zostały zatwierdzone przez  Komisję Etyki i 

Bioetyki UKSW (21 października 2021) 

Konflikt interesów:4 

• Autorzy deklarują, że nie ma żadnego konfliktu interesów związanych z publikacją niniejszych badań.  

• Sponsorzy niniejszych badań nie odegrali żadnej roli w planowaniu badań; w gromadzeniu, analizie lub 

interpretacji danych; w przygotowaniu manuskryptu oraz w decyzji o publikacji wyników badań. 

Podziękowania: (jeśli autorzy mają takie życzenie) 

Wyjaśnienie zakresu zadań realizowanych przez autorów manuskryptu 

Koncepcja  
Pomysł; sformułowanie lub udział w wypracowywaniu zasadniczych celów 

i zadań badawczych. 

Analiza formalna  
Zastosowanie technik statystycznych, matematycznych, obliczeniowych lub 

innych formalnych technik do analizy lub syntezy danych badawczych. 

Badania 
Realizacja procesu badawczego, w szczególności przeprowadzanie 

eksperymentów lub gromadzenie danych. 

Metodologia Wskazanie określonej metodologii badań; tworzenie modeli. 

Animacja projektu  
Nadzór nad planowaniem i realizacją działań badawczych, w tym mentoring 

zespołu badawczego. 

Weryfikacja  Weryfikacja części lub całości eksperymentów i innych wyników badań. 

Wizualizacja  

Przygotowanie, tworzenie i/lub prezentacja opublikowanej pracy, w 

szczególności wizualizacja/prezentacja danych (np. schematy, fotografie, 

wykresy, itp.) 

Przygotowanie wstępnej 

wersji  manuskryptu  

Przygotowanie prezentacji badań w postaci wstępnej wersji manuskryptu, w 

tym tłumaczenie elementów manuskryptu na języki obce. 

Przygotowanie ostatecznej 

wersji manuskryptu  

Przygotowanie prezentacji badań w postaci ostatecznej wersji manuskryptu 

poprzez naniesienie do jego wstępnej wersji krytycznych uwag, komentarzy 

i dokonanie niezbędnych korekt. 

 

 
1 Dotyczy to wyłącznie tekstów wieloautorskich. Wybieramy jedynie te zadania, które były realizowane w ramach publikacji, 

przypisując im tylko inicjały autorów.  

2 Wybieramy tylko jeden z możliwych wariantów. 

3 Wybieramy tylko jeden z możliwych wariantów. 

4 Wybieramy tylko jeden z możliwych wariantów. 


