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Call for Papers 
 

Kwartalnik “EDUKACJA”  
ogłasza nabór tekstów do numeru pt. 

“BUDOWANIE KULTURY RZETELNOŚCI NAUKOWEJ:  
PROBLEMY, WYZWANIA, DOBRE PRAKTYKI” 

 
 
 
Zapraszamy do nadsyłania tekstów do anglojęzycznego numeru tematycznego kwartalnika 
„Edukacja”, który dotyczył będzie kwestii rzetelności naukowej i etyki badawczej. Prace nad 
numerem powiązane są realizcją w Instytucie Badań Edukacyjnych projektu “Rotatory role-playing 
and role-models to enhance the research integrity culture – Path2Integrity” w ramach programu 
Horyzont 2020 (https://www.path2integrity.eu/). 
 
W obliczu zmian szybko zachodzących w europejskim środowisku badawczym coraz ważniejsze 
staje się podkreślenie zalet integralności badań i rzetelności naukowej. Wzmocnienie kultury 
uczciwości badawczej oraz poprawa zaufania społeczeństwa obywatelskiego do badań to główne 
cele nauczania rzetelności i etyki badań. 
 
Do publikacji w numerze zapraszamy badaczy kultury rzetelności naukowej, członków 
międzynarodowych konsorcjów realizujących projekty unijne na rzecz wzmacniania uczciwości 
badawczej, a także nauczycieli i trenerów rzetelności naukowej i etyki badawczej, którzy chcieliby 
podzielić się doświadczeniami ze swojej praktyki dydaktycznej. 
 
Czekamy na artykuły podejmujące tematy: 
 

 uczenia rzetelności naukowej i etyki badawczej w szkołach średnich i na uniwersytetach; 

 formacji trenerów i nauczycieli zajmujących się dydaktyką rzetelności naukowej i etyki 

badań;  

 postrzegania roli naukowców, uczciwości naukowej i autorytetów etycznych w badaniach; 

 dobrych i złych praktyk w obszarze rzetelności naukowej; 

 respektowania, wdrażania i praktycznego funkcjonowania krajowych i międzynarodowych 

regulacji dotyczących zasad etyczności i rzetelności w nauce; 

 wdrażania rozwiązań promujących i wzmacniających kulturę rzetelności naukowej w 

lokalnym i międzynarodowym środowisku akademickim. 

 
Teksty artykułów w języku angielskim o objętości 30-50 tys. znaków ze spacjami(+ literatura 
cytowana) prosimy przesyłać do 25 listopada br na adres: redakcja@ibe.edu.pl. 
 
Prosimy o zapoznanie się z zasadami publikacji i wymaganiami edycyjnymi: 
http://www.edukacja.ibe.edu.pl/pl/dla-autorow/wytyczne-dla-autorow. 
 
 

Redakcja kwartalnika “Edukacja” 

 

Zespół projektu Path2Integrity 

Dr Agnieszka Dwojak-Matras 

Dr Katarzyna Kalinowska 

Dr Agnieszka Koterwas 

 
 

https://www.path2integrity.eu/
mailto:redakcja@ibe.edu.pl
http://www.edukacja.ibe.edu.pl/pl/dla-autorow/wytyczne-dla-autorow

