ease.org.uk

Sposób postępowania w przypadku podejrzenia o
autorstwo widmo, gościnne lub grzecznościowe
(zob. też diagram o zmianach w autorstwie, gdyż takie prośby
mogą wskazywać na autorstwo widmo lub grzecznościowe)
Przejrzyj sekcję Podziękowania oraz deklarację
autorstwa (jeżeli została dostarczona)
i/lub*

*Adnotacja
Początkowe działania
będą zależeć od
przyjętej w danym
czasopiśmie metody
gromadzenia
informacji o autorach/
współpracownikach
* *Adnotacja
Zawarcie jasnych
zaleceń lub kryteriów
autorstwa we
wskazówkach dla
autorów powoduje,
że łatwiej można
poradzić sobie
z takimi sprawami
* * *Adnotacja
Marusic i in. wykazali,
że metody gromadzenia
takich danych (np.
wolne pole tekstowe w
formularzu lub pola do
zaznaczania) mogą mieć
wpływ na odpowiedź.

Prześlij opis polityki czasopisma dot. autorstwa** do
autora korespondencyjnego i poproś o oświadczenie,
że wszyscy autorzy spełniają kryteria autorstwa i żaden
z autorów nie został pominięty (jeśli nie dostarczono
takiego oświadczenia wcześniej)
i/lub*

Pozwolenie autorom na
opisywanie ich własnego
udziału prawdopodobnie
pozwala na uzyskanie
prawdziwszych

Poproś o informacje (lub dalsze szczegóły)
na temat udziału poszczególnych osób***

i bardziej szczegółowych
odpowiedzi

Brakuje jakiejś roli (np. lista
współpracowników nie zawiera
nikogo, kto analizował dane
lub przygotowywał pierwszą
wersję tekstu)

Autor-widmo zidentyfikowany

Zasugeruj, że brakujący
autor powinien zostać
dodany do listy autorów

Wymieniony autor nie
spełnia kryteriów autorstwa

Satysfakcjonujące
wyjaśnienie listy autorów

Zidentyfikowany autor
gościnny lub
grzecznościowy

Zasugeruj, że autor
gościnny/grzecznościowy
powinien zostać usunięty
lub wymieniony w sekcji
Podziękowania

Poproś o pisemną zgodę wszystkich autorów
na zmiany w autorstwie List do nich powinien
również zawierać jasne oświadczenie o polityce
czasopisma dot. autorstwa i/lub odnosić się do
opublikowanych kryteriów (np. ICMJE) i może
wyrażać troskę/rozczarowanie, że nie były one
przestrzegane. W przypadku doświadczonych
autorów rozważ wysłanie kopii tego pisma
do kierownika ich zakładu lub osoby
odpowiedzialnej za nadzór nad badaniami

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

Pozostają wątpliwości/
potrzeba większej
ilości informacji

Spróbuj skontaktować
się z autorami
(w razie potrzeby
wyszukując ich
nazwiska w Google)
i zapytaj o ich role,
czy jakikolwiek autor
został pominięty oraz
czy mieli jakiekolwiek
problemy związane
z autorstwem

Przekaż do
recenzji/druku

Przejrzyj wskazówki dla
autorów w swoim czasopiśmie oraz
formularze zgłoszeń, aby upewnić
się, że zasady są jasne, co może
zapobiec przyszłym problemom
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