ease.org.uk

Sposób postępowania w przypadku podejrzenia
o zbędną (zduplikowaną) publikację
(a) Podejrzenie o zbędną publikację w zgłoszonym manuskrypcie

Recenzent informuje redaktora o zduplikowanej publikacji

Sprawdź zakres powtórzeń programem
antyplagiatowym (np. CrossCheck)

Podziękuj recenzentowi i poinformuj, że planujesz to zbadać Zgromadź pełną dokumentację
z materiałem dowodowym, jeżeli nie została dostarczona wcześniej
Sprawdź stopień pokrycia/powtórzeń

Znaczny zakres powtórzeń (tj. oparcie na
tych samych danych z identycznymi lub bardzo
podobnymi wynikami i/lub dowody, że autorzy
usiłowali ukryć zduplikowanie, np. poprzez
zmianę tytułu lub kolejności autorów lub
poprzez brak cytowania poprzednich prac)

Niewielki zakres powtórzeń z pewną
dozą zbędności albo zasadne
pokrywanie się (np. metod) lub reanaliza
(np. podgrupa/ kontynuacja/dyskusja,
skierowane do innej grupy odbiorców)

Skontaktuj się z autorem w neutralnym
tonie albo wyrażając rozczarowanie,
wyjaśniając stanowisko czasopisma
Wyjaśnij, że prace wtórne muszą
odwoływać się do oryginału
Poproś o wstawienie brakującego
odsyłacza do oryginalnej pracy i/lub
o usunięcie zduplikowanego materiału
Kontynuuj proces recenzowania

Napisz do autora korespondencyjnego,
najlepiej załączając podpisane oświadczenie
autora (lub pismo przewodnie) zawierające
stwierdzenie, że zgłoszona praca nie była
nigdzie opublikowana, a także materiał
dowodowy o zduplikowaniu publikacji

Odpowiedź autora

Niesatysfakcjonujące
wyjaśnienie lub
przyznanie się do winy

Brak odpowiedzi

Poinformuj recenzentów
o swojej decyzji i kontynuuj
proces recenzowania

Poinformuj recenzenta o wyniku
lub o podjętych działaniach

Spróbuj skontaktować się z
pozostałymi autorami (odszukaj
e-mail w Medline/Google)

Satysfakcjonujące
wyjaśnienie
(niezamierzony błąd
lub niejasne wskazówki
czasopisma lub
uprawniona publikacja)
Napisz do autora (wszystkich
autorów, jeżeli to możliwe)
o odrzuceniu manuskryptu, wyjaśnij
stanowisko czasopisma oraz
przedstaw oczekiwane zachowania

Rozważ poinformowanie
przełożonych
autora i/lub osobę
odpowiedzialną za
nadzór nad badaniami

Brak znaczącego pokrycia

Skontaktuj się z instytucją autora, prosząc, aby ta sprawa
została przekazana do przełożonych autora i/lub
osoby odpowiedzialnej za nadzór nad badaniami
Spróbuj uzyskać potwierdzenie otrzymania tej wiadomośc

Poinformuj autora(ów) o
swoich działaniach

Oryginał i inne tłumaczenia: http://publicationethics.org/resources/flowcharts

Więcej informacji
Przykłady COPE na
zbędną/zduplikowaną
publikację: http://
publicationethics.org/
cases/?f[0]=im_field_
classifi cations%3A829
Zalecenia dotyczące
zduplikowanych
publikacji: www.
biomedcentral.com/
about/duplicate
publication
(nb. definicje dotyczą
tylko BioMed Central
i mogą nie być
Linki do innych stron
podano dla wygody
czytelników, lecz
COPE nie ponosi
odpowiedzialności
za ich zawartość
Pierwszą wersję
opublikowano w 2006 r.
Obecna wersja
listopad 2015

Brak odpowiedzi

Napisz do autora (wszystkich autorów,
jeżeli to możliwe), wyjaśnij stanowisko
czasopisma oraz przedstaw jak
powinni zachować się w przyszłości

Adnotacje
• Wskazówki dla
autorów powinny
opisywać politykę
czasopisma dot.
zduplikowanych
publikacji
• Warto poprosić
o opis polityki
instytucji [autora
w tej kwestii]
• Poproś autorów o
sprawdzenie, czy
ich manuskrypt jest
oryginalny i nie był
jeszcze publikowany
• International
Committee of
Medical Journal
Editors (ICMJE)
informuje, że
przekłady są
dopuszczalne, ale
MUSZĄ odsyłać
do oryginału

Jeżeli nie otrzymałeś
odpowiedzi, ponów próbę
skontaktowania się
z instytucją co 3-6 miesięcy

Poinformuj recenzenta o wyniku
lub o podjętych działaniach

Pierwotnie opracowane
dla COPE przez
Liz Wager z Sideview
(www.lizwager.com)
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