Avaldamise eetika ja avaldamisvigade väide
Järgnevalt on Standa RDS eeldatava eetilisi behavio r kõigile osapooltele kirjastus ajakirjade s Lõuna-Kaukaasia teadusajakirjades
akadeemilised: autor, ajakirjade toimetaja ja toimetuse liige, peer arvustaja ja kirjastaja.
Need juhised põhinevad olemasolevatel Elsevieri poliitikatel ja COPE-i parimate tavade juhenditel ajakirju toimetajatele.
Toimetuse ja toimetuse ülesanded:

 Väljaanne otsused: ajakirja Kaukaasia teadusajakirjades akadeemilised

vastutab selle eest, millised ajakirjale
esitatavad artiklid tuleb avaldada ja toimetusnõukogu teeb lõpliku otsuse avaldatavate artiklite kohta. Toimetaja juhib
ajakirjade toimetuskolleegiumi poliitikat ja piirab selliseid juriidilisi nõudeid, mis kehtivad siis, kui tegemist on süütamise,
autoriõiguste rikkumise ja plagiaadiga. Toimetaja võib otsuste tegemisel konsulteerida toimetuskolleegiumiga või
retsensentidega.
 Fair play: toimetaja peaks hindama käsikirjad oma intellektuaalse sisu sõltumata rassist, soost, seksuaalsest sättumusest,
usuliste veendumuste, etnilise päritolu, kodakondsuse või poliitiliste filosoofia autorid.
 Konfidentsiaalsus: toimetaja ja kõik toimetuse töötajad ei tohi avaldada mis tahes teavet esitatud käsikirja keegi muu
kui vastava autori ülevaatajate potentsiaali ülevaatajad, teiste toimetuse nõunikud ja kirjastaja vajaduse.
Kohtuniku ülesanded:

 Panus Juhtkiri otsused: eksperdihinnangu aitab toimetaja tegemisel toimetuse otsused ja läbi toimetuse side autori
võib olla abiks ka autor parandada paberi.
 Kiirus: mis tahes valitud kohtunik, kes tunneb kvalifitseerimata vaadata teadus teatas käsikirja või teab, et selle kiire
ülevaade on võimatu peaks teatama toimetaja ja vabandage ise läbivaatamise käigus.
 Konfidentsiaalsus: kõik käsikirjad saadud ülevaade tuleb käsitleda konfidentsiaalsena dokumente. Neid ei tohi näidata
teistele ega nendega arutada.
 Standardid objektiivsus: arvustust tuleks läbi objektiivselt. Isiklik kriitika autorit ei sobi. Kohtunikud peaksid selgelt
väljendama oma seisukohti toetavate argumentidega.
 Avalikustamine ja huvide konflikt: levikuga teabe või ideede kaudu saadud eksperdihinnangu tuleb konfidentsiaalsena
ja ei kasutata isiklikku kasu. Hindaja ei peaks arvestama käsikirju, milles neil on huvide konfliktid, mis tulenevad
konkureerivatest, koostööst või muudest suhetest või ühendustest ükskõik milliste dokumentidega seotud autorite,
äriühingute või institutsioonidega.
Autorite ülesanded:

 Reporting Standards: autorid aruanded algupäraseid teadusuuringuid tuleks esitada täpse ülevaate tehtud tööst samuti
objektiivne arutelu selle tähtsust. Alusdokumendid peaksid olema paberil täpselt esindatud. Paber peaks sisaldama piisavalt
üksikasjalikke andmeid ja viiteid, mis võimaldaksid teistel töö uuesti kopeerida. Pettusega või teadlikult esitanud, s
moodustavad ebaeetiline behavio r ja on vastuvõetamatud.
 Originaalsus ja plagieerimise: autorid peaksid tagama, et nad on kirjutatud täielikult algse teose ja kui autorid on
kasutanud töö ja / või teiste sõnu, et see on asjakohaselt viidatud või tsiteeritud. Plagiaat võtab mitmesuguseid vorme,
teisest paberist välja jätmise kui autori enda paberi, teise isiku paberi oluliste osade kopeerimiseks või ümberlükkamiseks
(ilma omistuseta), et nõuda tulemusi teiste uuringute tulemustest. Plagieerimise kõigis selle vormides constitut es
ebaeetiline kirjastamine behavio r ja on vastuvõetamatu.
 Mitu, üleliigse või samaaegne avaldamine: autor ei tohiks üldiselt avaldada käsikirju kirjeldavad sama uurimistöö
rohkem kui ühes väljaandes või esmase avaldamise. Esitades sama käsikiri rohkem kui ühe ajakirja samaaegselt constitut
es ebaeetiline kirjastamine behavio r ja on vastuvõetamatu.
 Kinnitus Allikad: õige töö tunnustamist teiste tuleb alati anda. Autorid peaksid tsiteerima väljaandeid, mis on
mõjutanud teatatud töö iseloomu. Eraldi saadud teavet, nagu vestlust, kirjavahetust või arutelu kolmandate osapooltega, ei
tohi kasutada ega esitada ilma selgesõnalise, kirjaliku loata allikast. Konfidentsiaalsete teenuste käigus saadud teavet, nagu
käsikirjade või patenditaotluste lahendamine, ei tohi kasutada ilma nende teenuste ametniku selgesõnalise kirjaliku
nõusolekuta.
 Autorsuse raamat: autorlust tuleks piirata neile, kes on andnud märkimisväärse panuse kontseptsiooni, disain, teostus,
või tõlgendamise teatatud uuring. Kõik need, kes on teinud märkimisväärseid panuseid, peaksid olema kaasautoreid
loetletud. Kui on olemas teisi, kes on osalenud uurimisprojekti teatavates sisulistes aspektides, tuleks neid tunnustada või
märkida kaasautoritena. Vastav autor peaks tagama, et kõik sobivad kaasautorid ja mitte sobimatud kaasautorid oleksid
paberile lisatud ja et kõik kaasautorid on näinud ja heaks kiitnud paberitöö lõpliku versiooni ning nõustusid selle esitamisega
avaldamiseks.
 Avalikustamine ja huvide konflikti: kõik autorid tuleks avalikustada oma käsikirja missugust rahalist või muud sisulist
huvide konflikti, mis võib tõlgendada mõjutada tulemusi või tõlgendamisega oma käsikirja. Kõik projekti rahalise toetuse
allikad tuleks avalikustada.
 Põhiõiguste vigu avaldatud tööde: kui autor avastab olulist viga või ebatäpsus oma / tema enda avaldatud töö, see on
autori kohustus viivitamatult teatada ajakirjade toimetaja või kirjastaja ja koostööd toimetaja tõmbuda või korrigeerida
paberile.

