Co dzieje się z prawami autorskimi?
Zgodnie z protokołami akademickimi i zawodowymi Naukowe Wydawnictwo IVG
nie może zaakceptować artykułu, jeśli nie jest to oryginalne dzieło autora, zostało opublikowane wcześniej (ale zobacz nasze notatki dotyczące dokumentów konferencyjnych) lub jest
obecnie rozważane do publikacji w innym miejscu. Artykuł nie może zawierać żadnych
oszczerczych lub niezgodnych z prawem oświadczeń ani w żaden sposób nie narusza praw
innych osób. Autor musi być właścicielem praw autorskich i być uprawniony do podpisania
umowy o prawie autorskim. Składając artykuł, autor przestrzega tych warunków.
Jeśli / kiedy artykuł zostanie zaakceptowany do publikacji, umowę o prawie autorskim
należy składać za pośrednictwem internetowego systemu składania wniosków, wraz z ostateczną zaakceptowaną wersją artykułu. Każdy autor musi podpisać umowę o prawach autorskich (umowa o prawie autorskim) po przeczytaniu poniższych uwag wyjaśniających. Podpisy
wszystkich autorów mogą pojawiać się na jednym formularzu lub być wysyłane na indywidualnych formularzach. Każdy formularz musi zawierać nazwy wszystkich autorów artykułu pod
tytułem artykułu w górnej części formularza i musi odzwierciedlać kolejność podaną w artykule. Oczekujemy, że „Odpowiadający Autor” będzie odpowiedzialny za zbieranie i udostępnianie praw autorskich od każdego autora.
Umowa autorska (PDF)

Dlaczego prosimy o przeniesienie praw autorskich do nas?
Naukowe Wydawnictwo IVG jest całkowicie zaangażowane w najwyższe standardy
wydawnicze, oparte na rygorystycznej podwójnej ślepej recenzji. We wszystkim, co robimy,
staramy się zapewnić jak najszerszy dostęp do artykułów, które publikujemy, poprawić reputację autora, czasopisma, redakcji oraz wartość dodaną przez nas jako wydawcę zarówno
w wersji drukowanej, jak i formularze online.
Abyśmy mogli to zrobić właściwie i profesjonalnie, prosimy autorów artykułów zaakceptowanych do publikacji o podpisanie naszej umowy autorskiej o przypisywaniu (lub przekazywaniu) praw autorskich do Naukowego Wydawnictwa IVG.
Przeniesienie praw autorskich jest standardową praktyką w publikowaniu czasopism.
Umożliwia to nam, jako wydawcy, negocjowanie licencji uzupełniających z agregatorami baz
danych i firmami dostarczającymi dokumenty, a także pozwala na sprawne i wydajne przetwarzanie pozwoleń na reprodukcję artykułów w książkach, pakietach kursów, rezerwach elektronicznych lub pożyczkach bibliotecznych.
To uwalnia autorów od czasochłonnego i kosztownego obciążenia administracyjnego.
Pozwala nam również bronić i egzekwować prawa autorów przed plagiatem, naruszeniem praw
autorskich, nieuprawnionym użyciem oraz, co najważniejsze, reputacją zawodową autorów,
naruszaniem autorskich praw osobistych.

Jakie prawa zachowują autorzy?
Często pojawiają się wątpliwości co do tego, jakie prawa zachowują Autorzy po przypisaniu nam praw autorskich. Gdy prawa autorskie są przypisane do Naukowego Wydawnictwa IVG, możesz nadal korzystać z następujących praw:
1) Prawa patentowe i znaki towarowe.
2) Prawo do bycia zidentyfikowanym jako Autor (tzn. Dochodzisz swoich praw moralnych w ramach prawa autorskiego).
Po publikacji masz prawo do używania swojego artykułu w następujący sposób:
1) Publikowanie oryginału autora * na osobistych lub wydziałowych stronach internetowych i / lub instytucjonalnych repozytoria i / lub repozytoria;
2) Wewnętrzne udostępnianie zaakceptowanego manuskryptu w ramach grup współpracy badawczej tylko w dowolnym momencie po publikacji;
3) Publikowanie zaakceptowanego manuskryptu na repozytoriach instytucjonalnych
i / lub temacie repozytoria;
4) Do celów komercyjnych: opublikowanie linku wydawniczego Naukowego Wydawnictwa IVG / Czasopisma Ekonomia i Zarządzanie kierującego do opublikowanego artykułu (e-artykuły OPEN ACCESS oraz ACCESS PAYABLE).
3. Do czego mam prawo po opublikowaniu mojego artykułu i co mogę zrobić z opublikowanym artykułem?
Autorzy zaakceptowanych artykułów otrzymają plik PDF z opublikowanym artykułem. Kopie wydań czasopisma 3 egzemplarz, można zakupić więcej egzemplarzy w specjalnej
cenie dla autorów biuro@wydawnictwoivg.pl
Autorzy mogą wykorzystać swój artykuł do celów niekomercyjnych po publikacji
w następujący sposób:
Publikowanie oryginału autora * na osobistych lub wydziałowych stronach internetowych autora i / lub repozytoriach instytucjonalnych i / lub repozytoriach tematów i udostępnianie go w miarę potrzeb.

