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Plan wypowiedzi:
• Uwagi ogólne:
•
•
•
•
•
•

Jak dobrze napisać pracę w danym języku,
W jakiej formie,
Autorstwo pracy,
Kolejność autorów i wkład w pracę,
Komu należy składać podziękowania,
Słowa kluczowe.

• 10 kroków pisania artykułu:
•
•

Wykorzystanie strony czasopisma do pisania pracy zwłaszcza tzw. template,
Tworzenie baz bibliograficznych.

• Polemika z recenzentami – poprawa zgłaszanych prac naukowych – znowu 
www.leszek.jaroszewicz.com/lecture

Dziesięć prostych kroków by napisać publikację naukową

by [Andrea Martin Armani, SPIE Fellow, Photonics Focus, Jan. 2020, 6-7]

0. General remarks (Uwagi ogólne)
Zweryfikowane i uzupełnione przez me prawie 40-letnie doświadczenie skutkujące łącznie ponad 400
opublikowanymi recenzowanymi pracami w tym 148 w pismach z bazy JCR jak i doświadczeniem wynikającym z
recenzowania prac w pismach z JCR oraz pełnienia od ponad 6 lat funkcji Editor-in-Chief czasopisma z bazy JCR
Opto-Electronics Review (IF=2.489):
0-1. Pisz pracę w języku w którym ją publikujesz
0-2. Jednolita forma językowa – najlepiej strona bierna
In this paper we present investigation regards dark hole → An investigation regards dark hole are prestented in this paper.

0-3. Autorstwo pracy
Intelectual Property Law  Kodeks Etyki Pracownika Naukowego Rozdz.3.3, etc., etc., (jeden za chwilę)
•

•
•
•
•
•

Autorstwo publikacji naukowej musi opierać się wyłącznie na twórczym i istotnym wkładzie w badania, a
więc na znaczącym udziale w inicjowaniu idei naukowej, tworzeniu koncepcji oraz projektowaniu badań, na
istotnym udziale w pozyskiwaniu danych, w analizie i interpretacji uzyskanych wyników oraz w istotnym
wkładzie w szkicowanie i pisanie artykułu lub jego krytycznym poprawianiu z punktu widzenia zawartości
intelektualnej.
Zdobywanie środków finansowych, udostępnianie aparatury i szkolenie w zakresie jej stosowania, zbieranie
danych, czy też ogólny nadzór nad grupą badawczą – same z siebie nie stanowią tytułu do współautorstwa.
Wszyscy autorzy ponoszą pełną odpowiedzialność za publikowane treści, o ile nie określono tego inaczej
(np. że są odpowiedzialni tylko za określoną część badań w obszarze swojej specjalności). Wskazane jest,
aby przy podawaniu afiliacji autorów został określony charakter ich wkładu.
Niewłaściwym jest wykorzystanie w prowadzeniu badań naukowych wkładu innych osób bez odpowiedniej
rekompensaty finansowej lub bez zaznaczenia tego wkładu w publikacji jak i zezwolenie na współautorstwo
publikacji osób, które nie wniosły wystarczającego wkładu intelektualnego w ich powstanie.
Kolejność podawania nazwisk powinna być zgodna ze zwyczajem obowiązującym w danej dyscyplinie
naukowej oraz zostać zaakceptowana przez wszystkich współautorów na wczesnym etapie przygotowania publikacji.
Uzyskane wsparcie finansowe, jak również innego rodzaju pomoc, powinny zostać stosownie zaznaczone.

0-4.

Kolejność autorów i wkład w prace (przykład)

Author’s statement
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Słowa kluczowe

rotational seismology, fiber-optic rotational seismometer, civil engineering, sensors

1. Write a Vision Statement (napisz HASŁO)
Jaka jest główna informacja związana z tą pracą? Wyraź ją w JEDNYM zdaniu, albowiem do tego zdania będziesz powracać kilkakrotnie w artykule. Na początek myśl o
artykule jak o oświadczeniu prasowym: jaki jest jego podtekst?
Jeśli nie jesteś w stanie wyrazić kluczowego odkrycia lub osiągnięcia w jednym zdaniu, to nie jesteś
jeszcze gotowy do napisania tego artykułu.

HASŁO powinno ukierunkować cię na kolejną ważną decyzję: gdzie (do jakiego pisma) posłać pracę? Każde
czasopismo, obok ściśle określonych obszarów zainteresowania, ma oddzielny styl jak i porządek rozdziałów.
Podejmując tą decyzje przed napisaniem pierwszego słowa oszczędzisz sobie wiele czasu w pracy nad
manuskryptem. Kiedy wybierzesz czasopismo, sprawdź jego stronę internetową odnośnie wymagań
związanych z formatowaniem tekstu, dopuszczalną długością artykułu, formatu rysunków, etc.

2. Don’t Start at the Begining (nie zaczynaj od początku !)
Logicznie myśląc, sensowne jest rozpocząć pisanie artykułu od streszczenia i/lub co najmniej od
wprowadzenia. NIE, Nie, nie !. Takie podejście często kończy się napisaniem zupełnie różnej treści niż ta którą
chciałeś podać w przygotowywanej pracy. Jeśli zaczynasz pisać artykuł od streszczenia i/lub wprowadzenia, to
gdy dojdziesz w końcu do końca jego pisania, będziesz MUSIAŁ przepisać na nowo te dwie pierwsze części.

3. Storyboard The Figures (stwórz Szkic Planszowy)
Szkic planszowy jest najlepszym sposobem na rozpoczęcie pracy nad manuskryptem, gdyż rysunki w takim
szkicu tworzą szkielet artykułu. W odróżnieniu od ciebie czytelnik nie spędził nad tymi badaniami roku życia
czy nawet więcej. Zatem pierwsza plansza powinna zainspirować i zachęcić go do poznania twego odkrycia.
Klasyczne podejście organizacyjne polega na tworzeniu schematu planszowego artykułu gdzie wszystkie
rysunki znajdują się na jednym lub kolejnych slajdach. Dobrze jest zrobić to za pomocą oprogramowania,
takiego jak np. PowerPoint, etc. Na pierwszym slajdzie umieszcza się HASŁO, a wszystkie rezultaty na
kolejnych. Rozpocznij od prostego zaprezentowania wszystkich danych, bez koncentrowania się na ich
kolejności lub ważności. Następnie, w kolejnych krokach, staraj się dokonać konsolidacji zebranych danych
(np. poprzez tworzenie połączonych rysunków) oraz ustal ich wzajemne relacje (tzn. co powinno być w
głównym tekście a co w uzupełnieniach, dodatkach). Rysunki powinny być uporządkowane logiczne tak by
wspierały twoją wypowiedź. Przyjęty porządek slajdów może ale nie musi być zgodny z kolejnością w jakiej
uzyskano dane. Jeśli jakieś dane zostały zagubione, to w tym momencie powinno stać się to oczywiste.

4. Write the Methods Section (napisz rozdział o Metodach Badawczych)
Ze wszystkich rozdziałów, rozdział zawierający metodę/metody badań jest jednocześnie
najłatwiejszym oraz najbardziej ważnym rozdziałem wymagającym dokładnego napisania.
Dowolne rezultaty w artykule powinny być możliwe do odtworzenia na bazie opisu z tego rozdziału, zatem jeśli
opracowałeś nową metodę badawczą, opisz ją akcentując istotne detale, kroki, sprawdzenia, protokoły, etc., o
ile są naprawdę istotne. Natomiast jeśli bazujesz na poprzednich metodach badawczych, nie musisz ich
opisywać ze szczegółami, wystarczy, że podasz odpowiednie źródło jako bibliografię.
Powszechnym błędem jest włączaniem do opisu metody uzyskanych rezultatów. Rozdział o metodzie jest
prostym zapisem tego co zrobiłeś.
Rozdział o metodzie badawczej jest przykładem rozdziału w którym wiedza o piśmie do którego wysyłasz swą
pracę ma istotne znaczenie. Niektóre czasopisma wymagają by ten rozdział znajdował się pomiędzy
wprowadzeniem a wynikami, inne każą umieszczać go na końcu artykułu. Zależnie od lokalizacji rozdział o
metodzie badawczej, zawartość rozdziału z wynikami oraz rozdziału z dyskusją może się różnić
zdecydowanie.

5. Write the Results and Discussion Section (opisz Wyniki i je Przedyskutuj)
Niektóre czasopisma zawierają wyniki i dyskusję jako oddzielne rozdziały. Jednakże, obecną tendencja jest
łączenie tych rozdziałów. Rozdział ten powinien kształtować objętość twej pracy poprzez opis uprzednio
naszkicowanego schematu pracy w postaci szkicu planszowego!
Dobrym sposobem jest rozpocząć od paru paragrafów o każdym rysunku z twego szkicu, wyjaśniając:
1.

wyniki (opis powinien być wolny od interpretacji),

2.

znaczenie wyników dla przyjętej hipotezy naukowej (tutaj powinna rozpocząć się interpretacja wyników),

3.

znaczenie dla dziedziny badań (wyjaśnienie to jest wyłącznie twą opinią).

Kiedykolwiek jest to możliwe, wyjaśnienia powinny być ilościowe i konkretne zwłaszcza gdy porównuje się je z
poprzednimi pracami. Dodatkowo, błędy zastosowanej metody eksperymentalnej powinny być określone, zaś
znaczniki błędów dołączone do wyników eksperymentalnych i poddane odpowiedniej analizie.

Możesz użyć tego rozdziału celem pomocy czytelnikowi zrozumienia jak twe badania
dopasowują się do ogółu badan w danej dziedzinie oraz wyjaśnić jaki wnoszą dodatkowy wkład do wiedzy. Rozdział ten powinien bezpośrednio prowadzić do podsumowania.

6. Write the Conclusion (napisz Wnioski)
We wnioskach ”podsumuj” wszystko to co napisałeś w artykule. Podkreśl najważniejsze elementy uzyskane w
pracy i ponownie omów dlaczego są one ważne. Podaj czego dowiodłeś i zakończ najistotniejszą rzeczą jaką
twym zdaniem czytelnik powinien zapamiętać z artykułu – znowu podaj HASŁO. Z wniosków czytelnik
powinien móc zrozumieć ogólny sens twych badań włączając twe rezultaty jak i ich znaczenie.

7. Now Write the Introduction (teraz napisz Wprowadzenie)
Wprowadzenie ustala pewnego typu scenariusz artykułu. Jest to fikcyjna opowieść - wprowadzenie jest
swoistym pokazem, gdzie charakterystyka pracy, założenia, uwarunkowania historyczne oraz główne konflikty
(problemy) są poruszone.
Wszystkie artykułu naukowe mają podobną formułę. Wprowadzenie daje pogląd na twe badania z pełnej 360
stopniowej perspektywy: definiuje problem w szerszym polu widzeniu; przegląda co inne grupy badawcze
zrobiły w kierunku rozwiązania tego problemu (przegląd literaturowy); oraz przedstawia twoją hipotezę, która
może włączać oczekiwania odnośnie jak twe badania wpłyną na pogłębienie wiedzy. Większość odnośników
literaturowych powinna być zamieszczona we wprowadzeniu – Pamiętaj NIE MA ICH w podsumowaniu.

8. Assemble References (dołącz Bibliografię)
Pierwszą rzeczą, którą każdy nowy autor powinien zrobić to opanowanie dobrego elektronicznego systemu
zarządzającego bibliografią. Spośród szerokiej gamy dostępnych rozwiązań proponuję EndNoteTM lub
Mendeley albowiem oba są dla nas dostępne jako licencjonowanych użytkowników BG WAT.
Uwaga: dobrze jeśli w grupie badawczej używa się tego samego systemu, gdyż umożliwia to wymianę danych.

Opto-Electronics Review
…..However, it turned out that three additional rotational degrees of freedom during measurements of ground
vibrations can provide new information valuable for seismological society [2-5]. ….
References:
[2] Huang, B. S. Ground Rotational Motions of the 1991 Chi-Chi, Taiwan, Earthquake Asinferred from Dense Array Observations,
Geophys. Res. Lett. 30(6), 1307–1310 (2003). doi: 10.1029/2002GL015157.
[3] Igel, H., Schreiber, U., Flaws, A., Schuberth, B., Velikoseltsev, A., Cochard, A. Rotational Motions Induced by the M8.1 TokachiOki Earthquake, September 25, 2003, Geophys. Res. Lett. 32, (2005). doi: 10.1029/2004GL022336.
[4] Igel, H., Cochard, A., Wassermann, J., Flaws, A., Schreiber, U., Velikoseltsev, A., Pham Dinh, N. Broad-Band Observations of
Earthquake-Induced Rotational Ground Motions, Geophys. J. Int. 168(1), 182–196 (2007). doi: 10.1111/j.1365-246X.2006.03146
[5] Takeo, M. Ground Rotational Motions Recorded in Near-Source Region of Earthquakes, in Earthquake Source Asymmetry,
Structural Media and Rotation Effects (eds. Teisseyre, R., Takeo, M., Majewski, E.) 157–167 (Springer-Verlag Berlin Heidelberg,
2006).

Acta Geophysica
A possibility of the existence of rotational motions in the seismic field has been discussed from the beginning of
the earthquake's investigations. The interest in this phenomenon has been stimulated by strange, rotary and
even screw-like deformations after earthquakes, often appearing on the parts of the tombs and monuments
(Kozák 2006, Ferrari 2006).
References:
Ferrari, G. (2006), Note on the historical rotation seismographs. In: R. Teisseyre, M. Takeo, and E. Majewski (eds.), Earthquake
Source Asymmetry, Structural Media and Rotation Effects, Springer, Berlin, 367-376.
Jaroszewicz, L.R. (2001), Polarisation behaviour of different fiber-optic interferometer configurations under temperature changes,
Opt. Appl. 31, 399-423.
Jaroszewicz, L.R., and Z. Krajewski (2008), Application of fibre-optic rotational seismometer in investigation of seismic rotational
waves, Opto-Electron. Rev. 16, 3, 314-320, DOI: 10.2478/s11772-008-0015-2.
...........
...........
Kozák, J.T. (2006), Development of earthquake rotational effect study. In: R. Teisseyre, M. Takeo, and E. Majewski (eds.),
Earthquake Source Asymmetry, Structural Media and Rotation Effects, Springer, Berlin, 3-10

Na bazie [Mariola Nawrocka, Iwona Piwońska „Menadżery bibliografii”, Głos Akademicki 3/2019, 37-38]:
Za pomocą jednego kliknięcia Wstaw bibliografię tworzy się automatycznie kompletną i odpowiednio
sformatowaną do wymogów bibliografię.

EndNote – udostępniony na platformie Clarivate Analytics (WoS) funkcjonuje w trybie online dla użytkowników
BG WAT, którzy założyli na WoS indywidualne konto. Umożliwia on tworzenie, zarządzanie i formatowanie
bibliografii.
Zakładka Collect (Online Search, New References, Import References) pozwala na pozyskanie opisu poprzez
bezpośredni eksport, przechwytywanie, wyszukiwanie online, importowanie plików tekstowych lub ręczne
wprowadzenie, który to opis EndNote zapisuje domyślnie w folderze Unfiled.
Zakładka Organize (Manage My Groups, New Group) pozwala na uporządkowanie pobranych opisów, jak i
udostępnienia ich innym użytkownikom.
Zakładka Match w prosty sposób pozwala na wyszukanie czasopism odpowiadających obszarom badawczym
wcześniej wskazanym w swych publikacjach
Zakładka Downloads udostępnia wtyczki:
-

Cite While You Write – wtyczka umożliwiająca pracę w programie edytorskim,

-

Capture Reference – wtyczka umożliwiająca importowanie materiałów z dowolnego miejsca w Internecie.

Mendeley – pracuje w wersji Web
i Desktop. Dla licencjonowanych
użytkowników BG WAT poprzez
Scopus z adresem w domenie
wat.edu.pl – po aktywacji konta
jest się przypisanym do grupy
WAT. Gdy ma się konto w Scopus
lub ScienceDirect to można je
wykorzystać do logowania do
Mendeley Web.
Po utworzeniu konta w Mendeley Web zaleca się pobranie Mendeley
Desktop, co dostarcza wtyczki Web Importer (przesyłanie metadanych
lub całych publikacji z sieci do bazy własnej) oraz wtyczki MS Word
(współpraca z edytorami, tworzenie bibliografii załącznikowej z bazy
danych Mendeleya).

Praca z menadżerami jest intuicyjna. Przez współpracę z edytorem pozwalają one na łatwy i szybki sposób
tworzyć oraz formatować style bibliografii, dostosowywać je do wymogów danego wydawcy, umożliwiają
segregowanie opisów bibliograficznych i umieszczanie ich we własnych folderach

Bibliografia pełni w artykule wiele funkcji:

1) Umożliwia czytelnikowi pracy uzyskanie bardziej szczegółowych informacji na temat rozwiązań uprzednio
opublikowanych. Na przykład pisząc "The device was fabricated using a standard method" powinno się
odwołać do bibliografii zawierającej te metody [aa], [bb – dd]. Jednym z częstszych błędów jest odnoszenie się
do prac które nie zawierają wskazanej informacji, tym samym kieruje się czytelnika chcącego zgłębić
zagadnienie do tzw. „a virtual rabbit hole”. Innymi słowy to gdzie kogoś odsyłasz powinno być przez Ciebie
przeczytane ze zrozumieniem.
2) Wspiera stwierdzenia które nie są powszechnie znane lub mogą być kontrowersyjne. Na przykład: Previous
work has shown that vanilla is better than chocolate. Tutaj powinieneś dać pozycje bibliograficzną. Często, jest
kilka pozycji bibliograficznych, których wybór należy do ciebie, np. [1, 2, 4] lub [1-3] ale NIGDY [1-15]! !
3) Rozpoznawczą innych pracujących w danym zagadnieniu, zarówno tych którzy byli przed tobą i dali bazowe
prace w rozpatrywanym zagadnieniu jak i tych którzy prowadzą podobne prace. Wybór tych prac powinien być
bardzo sumienny. Unikaj nawyku cytowania tego samego zestawu prac od tej samej grupy. Nowe artykuły
pojawiają się codziennie, dlatego musisz mieć pewność, iż twe cytacje włączają zarówno prace fundamentalne
jak i najnowsze osiągnięcia.

9. Write the Abstract (Napisz ESENCJALNE streszczenie)
Streszczenie jest kamieniem milowych sprzedaży Twego artykułu. Większość streszczeń ma 150–300 słów, co przekłada się na około 10–20 zdań. Jako świetna reklama, powinno opisać
ważność zagadnienia, wyzwania do których adresowane są badania, jak twe badania rozwiązują te wyzwania
oraz ich potencjalne przyszłe zastosowania – użyteczność w prowadzonych pracach. Powinieneś podać w nim
kluczowe parametry ilościowe. Pamiętaj, iż streszczenia, obok tytułów prac i słów kluczowych, są dołączane
do elektronicznych baz przeszukujących co wpływa bezpośrednio na cytowalność Twej pracy.

10. The Title Comes Last (Tytuł pracy pojawia się ZAWSZE na końcu)
Tytuł artykułu MUSI wydobywać istotę artykułu. Jeśli zawarłeś coś interesującego w pracy, to jaka fraza lub
słowa kluczowe je określa – inaczej co ktoś chciałby wpisać do elektronicznej bazy np. google by wydobyć tę
wiedzę? Upewnij się że te słowa są włączone do tytułu Twojego artykułu.

Polemika z recenzjami

