.....................................................................
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(imię i nazwisko)

( miejscowość i data)

.....................................................................
(adres zamieszkania)

.....................................................................
….................................................................
(e-mail)

….................................................................
(afiliacja)

Oświadczenie
W związku z przyjęciem do druku i publikacją mojego artykułu naukowego pt.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
w czasopiśmie „Przegląd Strategiczny” (ISSN 2084-6991), wydawanym przez Wydział Nauk
Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ja niżej
podpisana/y przenoszę nieodpłatnie na Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i
Dziennikarstwa UAM autorskie prawa majątkowe do ww. artykułu naukowego na okres 12
miesięcy od dnia złożenia niniejszego oświadczenia. Autorskie prawa majątkowe do ww.
artykułu naukowego obejmują wszystkie pola eksploatacji, o których mowa w art. 50. Ustawy z 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U 1994, nr 24, poz. 83 z późn.
zm.).
Wyrażam zgodę na zamieszczenie sporządzonego przeze mnie tekstu w wersji
elektronicznej:

na

stronie

internetowej

wskazanego

czasopisma

(http://www.studiastrategiczne.amu.edu.pl); na platformie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu PRESSto; w naukowych serwisach społecznościowych oraz w bazach referencyjnych
CEEOL, CEJSH, elibrary.ru i innych bazach referencyjnych, w których indeksowane jest
czasopismo. Akceptuję zasady przyjętej przez czasopismo polityki Open Access1.

1

Szczegółowe informacje na ten temat zamieszczone są na stronie internetowej czasopisma „Przegląd Strategiczny”.

Oświadczam, że przygotowany tekst jest wynikiem mojej twórczości i nie narusza praw
innych osób2. Oświadczam, że artykuł nie został opublikowany w innym czasopiśmie, pracy
zbiorowej, monografii. Przy powstaniu artykułu nie wystąpiło zjawisko ghostwriting i guest
authorship.
Oświadczam jednocześnie, że ww. artykuł naukowy nie miał/ miał* inne źródła
finansowania poza środkami własnymi niżej podpisanego. W przypadku istnienia dodatkowych
źródeł

finansowania

dla

powstania

ww.

artykułu,

pochodziły

one

z3

………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………........

* niepotrzebne skreślić

.....................................................
( podpis)

W przypadku, gdy artykuł został przygotowany przez więcej niż jednego autora, konieczne jest dołączenie
oświadczenia wszystkich współautorów o ich wkładzie w powstanie publikacji (z podaniem afiliacji oraz informacji
kto jest autorem koncepcji, założeń, wykorzystanych metod), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor
zgłaszający tekst.
3
Należy wskazać oficjalną nazwę: instytucji publicznej, instytucji naukowo-badawczej, fundacji, stowarzyszenia itp.
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