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* formularz „Publikacje - Oświadczenie Informacyjne” oraz wykaz ról autora w przygotowaniu artykułu i typów publikacji dostępny jest na 

stronie internetowej Biblioteki PWSZ w Elblągu pod adresem www.pwsz.elblag.pl w zakładce Dorobek naukowy PWSZ w Elblągu 

 

PUBLIKACJE - Oświadczenie Informacyjne – monografia, rozdział w monografii, książka, 

rozdział w książce* 
 

Autor / Autorzy 

Imię i nazwisko autora Zatrudnienie  

 
Adres e-mail Afiliacja 

PWSZ  

w Elblągu 

    

    

    

    

 

Typ publikacji (wykaz na stronie internetowej Biblioteki PWSZ w Elblągu)* 

charakterystyka formalna ……………………………………………………………………………………. 

cecha publikacji PBN.…………………………………………………………………………………………….. 

 

Tytuł publikacji  

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

tytuł publikacji 

 

w monografii/podręczniku/materiałach konferencyjnych (właściwe podkreślić) 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

............................................................................................................................................ ........................................ 

tytuł, pod redakcją, wydawnictwo, rok, ISBN lub ISMN, strony 

 

Język publikacji ……………………………………………………………………………………………………  

Słowa kluczowe ............................................................................................................................. ........................... 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Proszę wypełnić, jeśli publikacja jest materiałem konferencyjnym:
 

…………..………………………...……...………………………………………………………………………… 

.................................................................................................................................................................................... 
nazwa konferencji (pełna i skrócona), miejsce oraz data rozpoczęcia i zakończenia konferencji

 

 

 

Indeksowany w SCOPUS / Web of Science Core Collection:    TAK      NIE 
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* formularz „Publikacje - Oświadczenie Informacyjne” oraz wykaz ról autora w przygotowaniu artykułu i typów publikacji dostępny jest na 
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Publikacja jest dostępna w Open Access  

(np. otwarte czasopismo, otwarte repozytorium):               TAK     NIE 

 

Publikacja została udostępniona: 

na witrynie wydawcy   

w otwartym repozytorium   

inne     

 

Wersja tekstu dostępna w sposób otwarty: 

oryginalna wersja autorska  

ostateczna  wersja autorska  

ostateczna wersja opublikowana  

 

 

Licencja, na jakiej publikacja jest dostępna: 

CC-BY       CC-BY-NC-SA   

CC-BY-SA      CC-BY-NC-ND   

CC-BY-NC      inna otwarta licencja  

CC-BY-ND       

 

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty: 

przed opublikowaniem   

w momencie opublikowania  

po opublikowaniu     

Dane dotyczące pracy w wersji elektronicznej (adres internetowy)…………………….……………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

DOI (cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego - jeżeli jest przypisany)……………...…………………. 

 

Publikacja powstała w ramach grantu / projektu / stypendium (właściwe podkreślić) 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

nazwa / źródło finansowania / numer  

 

Oświadczam, w oparciu o informację uzyskaną od wydawcy, że  

objętość całości wynosi ................................................ arkuszy wydawniczych, 

objętość rozdziału wynosi ............................................ arkuszy wydawniczych. 

 

 

 

 

Podpisy autora / autorów….................................................................................................................................  
 

                                                                                                                   

 

Elbląg, dnia……………………………… 

 


