FAQ – Artykuły popularnonaukowe
1. Ogólne:
Kto może być autorem artykułu?
Autorem artykułu może być student, doktorant, pracownik naukowy ośrodka akademickiego (np. uniwersytet) lub naukowo
badawczego (np. PAN), związanego obszarowo z life science. Autorem może być również inna osoba z wykształceniem
kierunkowym związana zawodowo z branżą life science.
Ile jest czasu na napisanie artykułu?
Czas na napisanie artykułu wynosi średnio 1-1 ½ miesiąca. Istnieje możliwość przedłużenia tego okresu.
Czy przewidziane jest wynagrodzenie za napisanie artykułu?
Nie. Natomiast dzięki współpracy z Instytutem Jakości JCI, autor ma możliwość otrzymania rzetelnej recenzji swojego
tekstu i pomocy w opublikowaniu go.
Czy napisanie artykułu jest punktowane i wlicza się do dorobku naukowego?
Artykuły mają charakter popularnonaukowy i nie są publikowane w czasopismach z listy Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego ani w czasopismach z listy filadelfijskiej. W związku z czym nie liczą się do dorobku naukowego
w rozumieniu wytycznych z MNiSW, dotyczących publikacji oryginalnych wyników badań naukowych. Natomiast publikacja
artykułu na niektórych uczelniach zaliczana jest jako aktywność studencka i może być wykorzystana przy ubieganiu się
o różnego rodzaju stypendia (np. stypendium Rektora UJ) lub, w przypadku pracowników naukowych, może być zaliczona,
jako inna forma popularyzacji wiedzy.
2. Rola Instytutu Jakości JCI
Kto recenzuje artykuł?
Każdy artykuł przechodzi recenzję wewnętrzną w Instytucie Jakości JCI, a następnie recenzję zewnętrzną. Recenzentem
zewnętrznym jest specjalista z danej dziedziny, której dotyczy tematyka artykułu. Instytut Jakości JCI odpowiada
za znalezienie odpowiedniej osoby.
Publikacja?
W przypadku pozytywnie zrecenzowanego artykułu, Instytut Jakości JCI podejmuje starania aby opublikować artykuł
w czasopiśmie branżowym lub popularnonaukowym. Artykuł może być rozpowszechniony także na portalach
internetowych związanych z branżą life science. Ostateczna decyzja o miejscu i formie publikacji należy do dyrektora
Instytutu Jakości JCI i jest zależna od stylu i tematyki artykułu oraz zainteresowania wydawców.
3. Wymagania odnośnie artykułu
O czym można pisać i skąd wziąć pomysł na temat?
Artykuł powinien mieć związek z naukami przyrodniczymi. Mile widziane są artykuły dotyczące kosmetologii, suplementów
diety i zdrowej żywności. Tematyka artykułu powinna odnosić się do zagadnień, z którymi może spotkać się konsument
zainteresowany zdrowym stylem życia. Dobrze, jeśli artykuł dotyka zagadnień nowatorskich, które dotychczas nie były
często poruszane w ogólnodostępnych mediach. Nie unikamy także tematyki kontrowersyjnej. Dotyczy to szczególnie
tematów, wokół których narosło sporo mitów i zafałszowań, które warto sprostować poprzez podanie w przystępny sposób
rzetelnej wiedzy naukowej. Lista przykładowych tematów znajduje się na stronie Instytutu Jakości JCI. Autor może również
zaproponować własny temat zgodny z jego zainteresowaniami naukowymi.

Czy artykuł może mieć charakter naukowy?
Nie. Forma i treść artykułu powinna być dostoswana do odbiorcy nie znającego się na zagadnieniach z obszaru life science.
Treść artykułu powinna być zrozumiała dla osoby nieposiadającej wyksztalcenia kierunkowego w tematyce artykułu.
Z jakich źródeł korzystać przy pisaniu artykułu?
Artykuł musi być poparty danymi pochodzącymi z oryginalnych prac naukowych i zawierać w treści odpowiednie odnośniki do
cytowanej literatury.
Jak długi powinien być artykuł?
Artykuł powinien mieć nie więcej niż 15 tysięcy znaków ze spacjami (ok. 4 strony A4, czcionka 11).
Artykuł z bibliografią nie powinien przekroczyć 18 tysięcy znaków ze spacjami.
4. Prawa autorskie
Na jakich zasadach rozpowszechniany jest artykuł?
Rozpowszechnianie artykułów odbywa się na wolnych i otwartych zasadach. Autor musi udzielić licencji Creative Commons
Uznanie
autorstwa
3.0
Polska
(http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode)
na
korzystanie
z jego opracowania. Autor zobowiązuje się także, że nie będzie samodzielnie lub przez inne podmioty rozpowszechniać lub
inicjować rozpowszechnienia swojego artykułu przez okres 12 miesięcy od dnia przekazania artykułu Instytutowi Jakości JCI.
W szczególnych przypadkach, Instytut Jakości JCI może wyrazić zgodę na wcześniejsze rozpowszechnianie artykułu przez
autora. Jednocześnie Instytut Jakości JCI zobowiązuje się do poszanowania praw autorskich osobistych do artykułu.

