
    EDUKACJA  MIĘDZYKULTUROWA 
 

 

ZAPORA 

 

Zespół Redakcyjny „Edukacji Międzykulturowej” informuje Autorów, że 

w procesie wydawniczym stosowana jest zapora ghostwriting i guest authorship. 

 

1. Ghostwriting (brak ujawnienia roli jednego z Autorów tekstu w jego powsta-

niu) i guest authorship (zamieszczenie informacji o współredagowaniu dane-

go tekstu przez Autora, mimo braku lub znikomego udziału z jego strony 

w jego powstaniu) są przejawem nierzetelności naukowej. 

2. Zespół Redakcyjny wymaga ujawnienia informacji o wkładzie poszczegól-

nych Autorów w powstanie nadesłanego artykułu (z podaniem ich afiliacji 

oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, 

zestawień statystycznych itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publi-

kacji, przy czym główną odpowiedzialność z poprawność i rzetelność infor-

macji ponosi autor zgłaszający artykuł). 

3. Wykryte przypadki ghostwriting lub guest authorship będą demaskowane, 

włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudnia-

jące autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych 

itp.), z którymi związani są nieetycznie postępujący Autorzy. 

4. Zespół Redakcyjny wymaga od Autorów podania informacji o ewentualnych 

źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, 

stowarzyszeń i innych podmiotów w powstanie tekstu naukowego (financial 

disclosure). 

5. Zespół Redakcyjny będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności 

naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązującej 

w nauce. 

 

 

 
 



    INTERCULTURAL EDUCATION 
 

FIREWALL 

 

 The Editors of ”Intercultural Education” inform the authors that the pub-

lishing process takes place with the application of the ghostwriting and guest 

authorship firewall.   

1. Ghostwriting (not revealing the role of one of the authors in creating the 

text) and guest authorship (placing the information on co-writing the text 

by an author despite their lack or scarce contribution to the creation of the 

text) are signs of scientific dishonesty. 
 

2. The Editors require revealing the information on the contribution of par-

ticular authors to the submitted article (with providing their affiliations 

and the information who is the author of the concepts, assumptions, meth-

ods, statistical sheets, etc., used while preparing the publication). The 

main responsibility for correctness and reliability of information is held 

by the author submitting the article. 

 

3. The detected cases of ghostwriting or guest authorship will be revealed, 

which also entails informing appropriate subjects (institutions employing 

authors, scientific associations, editors associations, etc.) with which un-

ethical authors cooperate. 

 

4. The Editors require financial disclosure from the authors - providing in-

formation on possible sources of financing the publication, the contribu-

tion of science and research institutions, associations, and other subjects 

to the creation of the text. 

 

5. The Editors will document all signs of scientific dishonesty, especially 

breaking or infringing the principles of ethics applied in science.  

 

 

 


