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Kilka oczywistości…

 Podpis – autor

 Tytuł publikacji – zaciekawić

 Zapis afiliacji

 Słowa kluczowe/ tytuł/ abstrakt

 Cytowania – przypisy, bibliografia załącznikowa

 Po opublikowaniu artykułu – informacje w serwisach
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Podpis - Autor

może warto zrezygnować z polskich znaków w nazwisku/imieniu

 Warto pamiętać o jednakowym podpisie – do wszystkich czasopism polskich i 
zagranicznych:

 Jeśli inicjał 2go imienia – zawsze tak samo – np. Kowalski Jan A.

 Jeśli tylko pierwsze imię – zawsze tak samo – np. Kowalski Jan

Niektórzy autorzy w Polsce podpisują publikacje innym imieniem/imionami niż posiadane – pytanie po co?

Oczywiście ORCID ułatwia identyfikację, ale nie zastępuje podpisu autora
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Ujednolicony zapis afiliacji

Proponuję:

Central Institute for Labour Protection – National Reserach Institute, 
Czerniakowska 16, Warsaw 00-701, Poland

Wpisywanie zakładu/pracowni… może spowodować, błędne zindeksowanie w bazie

PRZYKŁAD błędnie zindeksowanej afiliacji w WoS CC:
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Dobór słów w tytule / słowach kluczowych / abstrakcie 

 Staranność w doborze słów (w miarę możliwości bez powtórzeń terminów w tytule, słowach 

kluczowych, abstrakcie) 

 Wykorzystywanie informacji o słowach kluczowych występujących w publikacjach – o 

podobnej tematyce - zindeksowanych w bazach Web of Science CC / Scopus

 Weryfikacja aktualności terminologii

 Wykorzystywanie słów kluczowych w zależności od adresata (od czasopisma): work stress

vel. job stress
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Umieszczanie w literaturze – przypisy/bibliografia – publikacji cytowanych

• Cytująca publikacja ma szanse być zauważona, jako ta która zacytowała uznaną publikację
• Niekiedy autorzy sprawdzają: kto zacytował
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Poprawne cytowanie literatury - w tym:

Pełny tytuł czasopisma - International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (ew. skrót: Int. J. Occup. Saf. Ergon.)

Przykład:

Powinno być: 

Konarska, M., Zużewicz, K. (2008a). Kofeina – sposób na poprawę sprawności działania i 
zapobieganie senności, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 5, 10-14. 
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cd. poprawne cytowanie literatury:

ZAMIAST 
(brak rozdziału z monografii): 

Koradecka, D. (red.) (1999). Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, 1. Warszawa: CIOP, 993-1016.

POWINNO BYĆ: 

Zasady ergonomii w optymalizacji pracy zmianowej. W: Koradecka D.(red. nauk.), 
Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. T.2. CIOP, Warszawa 1999, s. 993-1016. 
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Po opublikowaniu

Umieszczenie informacji o publikacji – jeśli wydawca umożliwia to samej publikacji (PDF) 
np. w serwisie Academia.edu: 

Fragment raportu w serwisie Academia.edu dla W. Sygocki 3.04.2019
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cd. po opublikowaniu

Umieszczenie informacji o publikacji – jeśli wydawca umożliwia to samej publikacji (PDF) 
np. w serwisie ResearchGate: 

Fragment raportu w serwisie ResearchGate dla W. Sygocki 3.04.2019
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W przypadku pytań zapraszam do kontaktu
wisyg@ciop.pl

INFORMATION
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