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Regulamin ogłaszania prac w kwartalniku PULS UCZELNI
Kwartalnik PULS UCZELNI jest recenzowanym czasopismem naukowym, adresowanym do studentów, absolwentów oraz pracowników wyższych szkół
medycznych.
Naszą misją jest stworzenie platformy współpracy oraz
wymiany informacji, myśli i doświadczeń z zakresu
pielęgniarstwa, położnictwa, fizjoterapii, kosmetologii i zdrowia publicznego.
Redakcja przyjmuje do druku prace w języku polskim
i/lub angielskim. Publikowane są one w następujących
działach kwartalnika:
– Prace oryginalne (Original papers)
– Prace poglądowe (Reviews)
– Opisy przypadków (Case reports/studies)
– Sprawozdania (Reports) – ze zjazdów, kongresów, stażów krajowych i zagranicznych itp.
– Komunikaty (Announcements)
Priorytet w druku mają prace oryginalne oraz publikacje
w języku angielskim. Artykuły powinny spełniać standardy
i wymagania określone przez International Committee of Medical Journal Editors, znane jako „Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and
Publication of Scholarly Work in Medical Journals” (zob.
http://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf).
Obowiązują również „Zasady dobrej praktyki edytorskiej” („Consensus Statement on Good Editorial Practice 2004”), sformułowane przez Index Copernicus
International Scientific Committee.
Każda praca jest recenzowana przez dwóch niezależnych recenzentów, wytypowanych przez Redakcję z grona samodzielnych pracowników naukowych.
Redakcja zapoznaje autorów z tekstem recenzji, bez
ujawniania nazwisk recenzentów.
Recenzent może uznać pracę za:
– nadającą się do druku bez dokonywania poprawek,
– nadającą się do druku po dokonaniu poprawek
według wskazówek recenzenta, bez konieczności ponownej recenzji,
– nadającą się do druku po jej przeredagowaniu
zgodnie z uwagami recenzenta i po ponownej
recenzji pracy,
– nienadającą się do druku.
Praca może być również odesłana autorom z prośbą
o dostosowanie do wymogów redakcyjnych. Redakcja
zastrzega sobie prawo do dokonywania koniecznych
poprawek i skrótów bez porozumienia z autorami.
Prawa autorskie (copyright). Autor udziela Wydawcy,
tj. Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej
w Opolu, nieodpłatnej licencji na czas nieoznaczony do
korzystania z prac zakwalifikowanych do druku w kwartalniku, w tym do wydawania drukiem, na nośnikach
elektronicznych, CD i innych nośnikach oraz w Internecie. Praca nie może być publikowana ani przedrukowana
(w całości lub w częściach) w innych wydawnictwach
w kraju ani za granicą bez uzyskania pisemnej zgody
Wydawcy.

Wszystkie artykuły publikowane w kwartalniku dostępne
są na licencji Creative Commons.
Zasady etyki. Publikowane prace nie mogą ujawniać
danych osobowych pacjentów, chyba że wyrazili oni
na to pisemną zgodę (wówczas należy dołączyć ją do
manuskryptu). Prace dotyczące badań, których przedmiotem jest człowiek i które mogą nieść w sobie element ryzyka, muszą zawierać oświadczenie, że uzyskano
akceptację odpowiedniej komisji bioetycznej. Również
publikacje dotyczące badań doświadczalnych na zwierzętach muszą zawierać oświadczenie, że badania były
zaakceptowane przez taką komisję. Fakt akceptacji powinien być zaznaczony w pracy w opisie metodyki badań.
Autor ma obowiązek wykazania (w ramach piśmiennictwa przesyłanej pracy), że zna dorobek czasopisma,
do którego kieruje swój artykuł. Ma także obowiązek
cytowania przyjętej do druku pracy w innych czasopismach, zgodnie z podejmowaną tematyką. Artykuły
autorów, którzy nie dostosują się do tych wymagań, nie
będą przyjmowane do postępowania redakcyjnego.
Źródła finansowania pracy i sprzeczność interesów.
Autor lub autorzy powinni podać źródła wsparcia finansowego – nazwę sponsora/instytucji i numer grantu
– jeśli z takiego korzystali. Możliwe jest użycie następujących sformułowań: „Praca wykonana w ramach
projektu badawczego (grantu itp.) nr ..., finansowanego
przez ... w latach ...”, „Praca zrealizowana ze środków
uczelnianych (badania własne, działalność statutowa
itp.)” lub „Praca sfinansowana ze środków własnych
autora(ów)”. Autor lub autorzy muszą również ujawnić
swoje związki ze sponsorem, wymienionym w pracy
podmiotem (osobą, instytucją, firmą) lub produktem,
które mogą wywołać sprzeczność interesów.
Ghostwriting, guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą
demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów
naukowych itp.).
Redakcja wymaga określenia źródła finansowania publikacji, informacji o wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (zasada
financial disclosure).
Redakcja stale monitoruje i dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.
PULS UCZELNI jest indeksowany w: Index Copernicus
(ICV 2014: 65.78), Ulrich’sTM International Periodicals
Directory, CEJSH, EBSCO, PBN.
Prace należy przesyłać WYŁĄCZNIE drogą internetową na adres e-mail: dkurpas@hotmail.com
Adres Redakcji: Redakcja Pulsu Uczelni, PMWSZ,
ul. Katowicka 68, 45-060 Opole
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Prosimy o przygotowanie tekstu w Wordzie, czcionka
12 pkt, według następujących wskazówek:
1. Tytuł pracy w języku polskim i angielskim, imię
i nazwisko autora(-ów), miejsce zatrudnienia – do
600 znaków (ze spacjami).
Należy ustalić rolę i udział każdego współautora w przygotowaniu pracy według załączonego klucza:
A – przygotowanie projektu badania (study design)
B – zbieranie danych (data collection)
C – analiza statystyczna (statistical analysis)
D – interpretacja danych (data interpretation)
E – przygotowanie maszynopisu (manuscript preparation)
F – opracowanie piśmiennictwa (literature search)
G – pozyskanie funduszy (funds collection)
2. Streszczenia w języku polskim i angielskim wraz
ze słowami kluczowymi w języku polskim i angielskim (3–6) – do 2000 znaków (ze spacjami).
Struktura streszczeń prac oryginalnych powinna
pokrywać się ze strukturą tekstu głównego (z wyjątkiem
dyskusji). W streszczeniu (Summary) należy więc wyodrębnić cztery części (dotyczy również opisów przypadków): Wstęp (Background), Materiał i metody (Material
and methods), Wyniki (Results) i Wnioski (Conclusions).
3. Tekst pracy bez streszczeń wraz z piśmiennictwem i podanym na końcu adresem do korespondencji, telefonem, adresem e-mail – do 15 000 znaków
(ze spacjami).
Piśmiennictwo powinno zawierać wyłącznie pozycje cytowane w tekście pracy, w którym oznacza się je
kolejnymi liczbami w nawiasach klamrowych, np. [1],
[6,13]. To samo dotyczy cytowań umieszczanych w tabelach lub opisach rycin – nadaje się im kolejne numery,
zachowując ciągłość z numeracją w tekście pracy.
Piśmiennictwo należy ograniczyć do niezbędnego
minimum. Należy unikać cytowania abstraktów zjazdowych, a informacje niepublikowane (tzw. informacje własne, doniesienia ustne itp.) nie mogą służyć jako
źródło cytatu. Spis piśmiennictwa umieszcza się na
końcu pracy w kolejności zgodnej z pojawianiem się
cytowanych prac w tekście. Skróty tytułów czasopism
muszą odpowiadać skrótom podawanym w Index Medicus; pisze się je kursywą, bez kropek. Po podaniu roku
wydania stawiamy średnik, po podaniu tomu – dwukropek, po podaniu stron (od-do) – kropkę. W przypadku
wydawnictw zwartych podaje się: nazwisko redaktora(-ów), inicjały imienia lub imion, tytuł publikacji pisany
kursywą, miejsce wydania, nazwę wydawnictwa, rok
wydania, ewentualnie numery stron. Poniżej znajdują
się przykłady, które należy naśladować:

a) artykuł w czasopiśmie (podaj wszystkich autorów;
jeśli liczba autorów jest większa niż 6, podaj pierwszych sześciu autorów, następnie skrót et al.)
– DuPont HL, Ericsson CD, Farthing MJ, Gorbach
S, Pickering LK, Rombo L, et al. Expert rewiev of
the evidence base for prevention of travelers’
diarrhea. J Travel Med 2009; 16: 149–160.
b) artykuł bez podanych autorów lub organizacja
występująca jako autor
– 21st century heart solution may have a sting in
the tail. BMJ 2002; 325(7357): 184.
c) artykuł z Internetu (np. z czasopisma w wersji elektronicznej online)
– Thomas S. A comparative study of the properties of
twelve hydrocolloid dressings. World Wide Wounds
[serial online] 1997 Jul [cyt. 3.07.1998]. Dostępny na
URL: http://www.smtl.co.uk/World-Wide-Wounds/
d) książka/podręcznik autorstwa jednej lub kilku osób
– Juszczyk J, Gładysz A. Diagnostyka różnicowa
chorób zakaźnych. Wyd. 2. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 1996: 67–85.
– Milner AD, Hull D. Hospital paediatrics. 3rd ed.
Edinburgh: Churchill Livingstone; 1997.
e) rozdział w książce/podręczniku
– Krotochwil-Skrzypkowa M. Odczyny i powikłania poszczepienne. W: Dębiec B, Magdzik W, red.
Szczepienia ochronne. Wyd 2. Warszawa: PZWL;
1991: 76–81.
– Weinstein L, Swartz MN. Pathogenic properties
of invading microorganisms. In: Sodeman WA
jun, Sodeman WA, editors. Pathologic Physiology: Mechanisms of Disease. Philadelphia: WB
Saunders, 1974: 457–472.
f) praca w materiałach konferencyjnych/zjazdowych
– Harnden P, Joffe JK, Jones WG, editors. Germ
cell tumours V. Proceedings of the 5th Germ Cell
Tumour Conference; 2001 Sep 13–15; Leeds, UK.
New York: Springer; 2002.
Ryciny, fotografie, wykresy należy umieścić w tekście
i dodatkowo przesłać w oddzielnych plikach (zdjęcia –
w formacie .jpg, wykresy – pliki Excel).
Do pracy przesyłanej do Redakcji należy dołączyć
oświadczenie o udzieleniu licencji według wzoru
Wydawcy.
Autorzy otrzymują bezpłatnie jeden egzemplarz czasopisma z wydrukowanym artykułem, nie otrzymują
natomiast honorariów autorskich.
Wszystkie zgłoszone manuskrypty są analizowane przez internetowy system antyplagiatowy
(www.plagiat.pl).
Komitet Redakcyjny ocenia i podejmuje ostateczną
decyzję o druku zgłoszonej pracy, kierując się kryteriami opracowanymi przez COPE:
http://publicationethics.org/resources/flowcharts
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