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PSI DGOI ICOI

Regulamin publikacji prac w czasopi!mie 

„IMPLANTOLOGIA STOMATOLOGICZNA”

W czasopi!mie „Implantologia Stomatologiczna” publikujemy g"ównie artyku"y o charakterze  naukowym, pogl#dowym, kazui-

stycznym, poradnikowym, przypadki z w"asnej praktyki; przedstawiamy nowoczesne technologie i sprawdzone rozwi#zania proble-

mów z jakimi lekarze stykaj# si$ w codziennej praktyce. Interesuj# nas tak%e relacje ze zjazdów, sympozjów, posiedze& naukowych 

krajowych i zagranicznych, a tak%e oceny i recenzje ciekawych publikacji. Istnieje mo%liwo!' publikacji tekstów niezamówionych, 

o ile nie b$dzie to kolidowa"o z aktualnymi planami wydawniczymi.

Autor zobowi#zany jest posiada' wszelkie autorskie prawa osobiste i maj#tkowe do nades"anych materia"ów (tekstów, zdj$', ry-

sunków, wykresów itp.), a ich publikacja nie mo%e narusza' praw osób trzecich. Artyku"y nie powinny by' wcze!niej publikowane 

w innych tego typu czasopismach; w przypadku gdyby artyku" by" uprzednio publikowany autor obowi#zany jest poinformowa' o 

tym wydawnictwo. 

Po!"dana obj#to$% artyku&u to maksymalnie 10 str. znormalizowanego wydruku komputerowego (czcionka Times New Roman 12 pkt, format A4, 30 wierszy na 

stronie, interlinia 1,5). W przypadku prac d&u!szych, na mocy indywidualnego porozumienia z autorem, redakcja zastrzega sobie prawo do podzia&u na cz#$ci pub-

likowane w kolejnych numerach.

Teksty powinny by% napisane w edytorach word lub pages i przes&ane na adres redakcji drog" elektroniczn" oraz w formie drukowanej.

Materia& fotograficzny i graficzny w postaci plików JPG, TIFF, PDF, nale!y umieszcza% na serwerze ftp, po uprzednim zg&oszeniu si# do redakcji, celem otrzymania 

danych do logowania. 

Fotografie musz" spe&nia% nast#puj"ce parametry techniczne: rozdzielczo$% min. 300 dpi, skala 1:1. Rysunki i schematy stworzone w programie Corel Draw - roz-

szerzenie .cdr. Rysunki i schematy w formie elektronicznej nale!y umieszcza% w odr#bnym pliku.

W tek$cie nale!y wskaza% miejsca, gdzie powinny by% umieszczone ryciny i tabele. Pod ka!d" tabel" i rycin" nale!y poda% nazwisko autora i tytu& pracy oraz ewen-

tualne 'ród&o, je$li rycina nie jest autorska.  Spis rycin i tabel nale!y umie$ci% w aneksie na ko(cu pracy. 

W przypadku prac dotycz"cych bada( do$wiadczalnych lub klinicznych artyku& powinien zawiera%: wprowadzenie, cel pracy, metodyk# bada(, wyniki, dyskusj# 

(&"cznie z tabelami i ilustracjami, min. 1,5 str.) oraz wnioski . Pi$miennictwo powinno zawiera% co najmniej 15 pozycji. 

W artyku&ach innego rodzaju, np. w pracach pogl"dowych lub opisach przypadków powy!szy schemat mo!e by% zmodyfikowany, na zasadzie porozumienia 

pomi#dzy autorem i redakcj".

Na stronie tytu&owej nale!y poda%: 

imi#, nazwisko autora (autorów) 

tytu& pracy (w j#zyku polskim i angielskim)

afiliacje - imi#, nazwisko i tytu& naukowy ka!dego z autorów, pe&n" nazw# miejsca pracy autora (w wypadku placówki klinicznej – tak!e tytu& naukowy, imi# i nazwisko 

jej kierownika), dane kontaktowe

s&owa kluczowe  w j#zyku polskim i angielskim (od 3 do 10) 

streszczenie  w j#zyku polskim i angielskim (do 150 s&ów) 

Pi$miennictwo powinno by% podane wed&ug kolejno$ci cytowania. Ka!da pozycja powinna by% cytowana w ogólnie przyj#ty sposób: kolejny numer, nazwiska i 

pierwsze litery imion autorów, (gdy autorów jest  wi#cej ni! trzech – nale!y poda% trzech pierwszych, zast#puj"c pozosta&e nazwiska skrótem „i wsp.”), tytu& pracy, 

nazwa czasopisma podana zgodnie z obowi"zuj"cym skrótem, tom (numer), strony, rocznik; w tek$cie powinny wyst#powa% kolejno numerowane odno$niki w 

kolejno$ci pojawiania si# cytowa( kolejnych autorów.
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W przypadku bardzo du!ej ilo$ci pozycji, redakcja zastrzega sobie mo!liwo$% niepublikowania pi$miennictwa z adnotacj", i! jest ono dost#pne w redakcji. Za do-

k&adno$% danych bibliograficznych odpowiada autor.

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania ewentualnych zmian redakcyjnych, poprawek stylistycznych i korekty drobnych b&#dów merytorycznych (np. znie-

kszta&ce( terminologii fachowej, nazwisk itd.), powsta&ych wskutek omy&ek maszynowych. 

Je$li praca jest ju! recenzowana prosimy o przes&anie tej!e recenzji.

Do ka!dej pracy nale!y do&"czy% o$wiadczenie, i! praca dotychczas nie by&a nigdzie drukowana lub przedstawi% dowód, i! posiada si# do niej prawa autorskie.

“Ja ni!ej podpisany (imi# i nazwisko) niniejszym o$wiadczam, !e: zapozna&em si# z Regulaminem publikacji prac w czasopi$mie “Implantologia Stomatologiczna”, 

praca (prosz# wymieni% nazw# pracy i podac nazwiska autorów) nie by&a nigdzie wcze$niej publikowana, nie zosta&a skierowana do druku w innym czasopi$mie.  

Niniejszym zezwalam Wydawcy na bezp&atne korzystanie z pracy (utworu) zgodnie z zapisami art. 49, art. 50 ust. 1 i 2 (pola eksploatacji) “Ustawy o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych z dnia 04 lutego 1994 (Dz.U. Nr 24 poz. 83) z pó'niejszymi zmianami”. Pod o$wiadczeniem musz" z&o!y% podpisy wszyscy autorzy danej 

pracy. 

Redakcja mo!e przed przekazaniem materia&u do druku przes&a% go autorowi, wy&"cznie celem weryfikacji zgodno$ci materia&u przygotowanego do druku z mate-

ria&em nades&anym przez autora. Brak uwag ze strony autora w terminie trzech dni od daty wys&ania materia&u, oznacza akceptacj#. W szczególnie uzasadnionych wy-

padkach, je!eli ujawni" si# istotne b&#dy w publikacji, Redakcja mo!e uwzgl#dni% wniosek autora w przedmiocie zmian artyku&u w stosunku do wersji nades&anej.  

Prace niezamówione publikujemy w miar# wolnego miejsca w planie wydawniczym.

Wydawca zastrzega sobie prawo wykorzystania pracy lub jej fragmentów (tekst, ilustracje) w innych periodykach, których jest w&a$cicielem, oraz eksploatacji na 

innych polach (w tym publikacji elektronicznej do wykorzystania w mediach elektronicznych).


