Regulamin publikacji prac w czasopiśmie
„Implantologia Stomatologiczna”
W czasopiśmie „Implantologia Stomatologiczna” publikujemy głównie artykuły o charakterze naukowym,
poglądowym, kazuistycznym, poradnikowym, opisujące przypadki z własnej praktyki, a także przedstawiamy
nowoczesne technologie i sprawdzone rozwiązania problemów z jakimi lekarze stykają się w codziennej praktyce. Interesują nas również relacje ze zjazdów, sympozjów, posiedzeń naukowych - krajowych i zagranicznych
- oraz recenzje ciekawych publikacji. Istnieje możliwość publikacji tekstów niezamówionych, o ile nie będzie
to kolidowało z aktualnymi planami wydawniczymi.
Autor obowiązany jest posiadać wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do nadesłanych materiałów
(tekstów, zdjęć, rysunków, wykresów itp.), a ich publikacja nie może naruszać praw osób trzecich. Artykuły nie
powinny być wcześniej publikowane w innych tego typu czasopismach. Jeśli artykuł był uprzednio publikowany autor zobowiązany jest poinformować o tym wydawnictwo.
Pożądana objętość artykułu to maksymalnie 10 str. znormalizowanego wydruku komputerowego (Times New
Roman 12 pkt., format A4, 30 wierszy na stronie, interlinia 1,5). W przypadku prac dłuższych, na mocy indywidualnego porozumienia z autorem, redakcja zastrzega sobie prawo do podziału na części publikowane
w kolejnych numerach.
Teksty w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej, powinny być napisane w edytorach word lub
pages i przesłane na adres redakcji drogą elektroniczną.
Materiał fotograficzny i graficzny w postaci plików opisanych JPG, TIFF, PDF, należy umieszczać na serwerze
FTP, po uprzednim zgłoszeniu się do redakcji, celem otrzymania danych do logowania.
Fotografie muszą spełniać następujące parametry techniczne: rozdzielczość minimum 300 dpi, skala 1:1. Rysunki i schematy stworzone w programie Corel Draw: rozszerzenie cdr. Rysunki i schematy w formie elektronicznej należy umieszczać w odrębnym pliku.
W tekście należy wskazać miejsca, gdzie powinny być umieszczone ryciny i tabele. Pod każdą tabelą i ryciną
należy podać nazwisko autora i tytuł pracy oraz ewentualne źródło, jeśli rycina nie jest autorska. Spis rycin
i tabel należy umieścić w aneksie na końcu pracy.
W przypadku prac dotyczących badań doświadczalnych lub klinicznych, artykuł powinien zawierać: wprowadzenie, cel pracy, metodykę badań, wyniki, dyskusję (łącznie z tabelami i ilustracjami, minimum 1,5 str.) oraz
wnioski. Piśmiennictwo powinno zawierać co najmniej 15 pozycji.
W artykułach innego rodzaju, np. w pracach poglądowych lub opisach przypadków, powyższy schemat może
być zmodyfikowany, na zasadzie porozumienia pomiędzy autorem i redakcją.
Na stronie tytułowej należy podać: imię, nazwisko autora/autorów, tytuł pracy (w języku polskim i angielskim), afiliacje - imię, nazwisko i tytuł naukowy każdego z autorów, pełną nazwę miejsca pracy autora (w wypadku placówki klinicznej – także tytuł naukowy, imię i nazwisko jej kierownika), dane kontaktowe, słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (od 3 do 10), streszczenie w języku polskim i angielskim (do 150 słów).
Piśmiennictwo powinno być podane według kolejności cytowania. Każda pozycja powinna być cytowana
w ogólnie przyjęty sposób: kolejny numer, nazwiska i pierwsze litery imion autorów (w sytuacji, gdy autorów
jest więcej niż trzech – należy podać trzech pierwszych, zastępując pozostałe nazwiska skrótem „i wsp.”),
tytuł pracy, nazwa czasopisma podana zgodnie z obowiązującym skrótem, tom (numer), strony, rocznik;
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w tekście powinny występować kolejno numerowane odnośniki w kolejności pojawiania się cytowań kolejnych autorów.
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W przypadku bardzo dużej liczby pozycji, redakcja zastrzega sobie możliwość publikowania piśmiennictwa
z adnotacją, iż jest ono dostępne w redakcji. Za dokładność danych bibliograficznych odpowiada autor.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania ewentualnych zmian redakcyjnych, poprawek stylistycznych
i korekty drobnych błędów merytorycznych (np. zniekształceń terminologii fachowej, nazwisk itd.), powstałych wskutek omyłek maszynowych.
Jeśli praca jest już recenzowana prosimy o przesłanie tejże recenzji.
Do każdej pracy należy dołączyć oświadczenie, iż praca dotychczas nie była nigdzie drukowana lub przedstawić dowód, iż posiada się do niej prawa autorskie.
Pod oświadczeniem muszą złożyć podpisy wszyscy autorzy danej pracy.
Redakcja może przed przekazaniem materiału do druku przesłać go autorowi, wyłącznie celem weryfikacji
zgodności materiału przygotowanego do druku z materiałem nadesłanym przez autora. Brak uwag ze strony
autora w terminie trzech dni od daty wysłania materiału, oznacza akceptację. W szczególnie uzasadnionych
wypadkach, jeżeli ujawnią się istotne błędy w publikacji, Redakcja może uwzględnić wniosek autora w przedmiocie zmian artykułu w stosunku do wersji nadesłanej.
Prace niezamówione publikujemy w miarę wolnego miejsca w planie wydawniczym.
Wydawca zastrzega sobie prawo wykorzystania pracy lub jej fragmentów (tekst, ilustracje) w innych periodykach, których jest właścicielem, oraz eksploatacji na innych polach (w tym publikacji elektronicznej do wykorzystania w mediach elektronicznych).
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