Zagrożenia:
publikacja w drapieżnym czasopiśmie zamyka
drogę do publikacji w innym czasopiśmie
drapieżni wydawcy nie pozwalają wycofać tekstu
artykuły publikowane w drapieżnych
czasopismach najczęściej nie są indeksowane
czy wykazywane w renomowanych bazach
danych
brak zasad archiwizacji treści
wzmacnianie negatywnego odbioru czasopism
wydawanych na zasadach OA
szum informacyjny w postaci zalewu
niemerytorycznych artykułów
utrata wiarygodności i reputacji badacza
podważenie wiarygodności naukowca i instytucji
w oczach opinii publicznej

Więcej informacji:
Tomasz Burdzik, Drapieżne czasopisma jako przykład
nieetycznego publikowania - https://tiny.pl/r4916

Fałszywe
informacje w nauce
Na obrzeżach prawdziwej nauki rozwija się
pseudonauka, czyli "rodzaj nieakceptowanego
powszechnie przez środowisko naukowe zbioru
twierdzeń, które aspirują do miana nauki, lecz nie
spełniają jej podstawowych reguł, a w szczególności
nie są oparte na metodzie naukowej i nie są
intersubiektywnie weryfikowalne (nie mają oparcia
w sprawdzalnych i możliwych do powtórzenia
doświadczeniach)".

za Wikipedią (https://tiny.pl/78b4k)

Pseudonauka rozwija się dzięki
istnieniu drapieżnych wydawców,
czasopism i konferencji

Tomasz Burdzik, Drapieżne konferencje: nieetyczne
praktyki konferencyjne zagrażające nauce
- https://tiny.pl/r4916
Jolanta Szczepaniak, Drapieżne wydawnictwa,
czyli jak wybrać odpowiednie czasopismo do swojej
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Drapieżne czasopisma
(ang. predatory journals):
natarczywe zachęcanie potencjalnych autorów do publikacji
brak przejrzystego składu redakcji czasopisma
ukryta siedziba wydawcy/redakcji
nierzetelny proces recenzyjny
multidyscyplinarny zakres czasopisma
niejasna polityka opłat
fałszywe wskaźniki cytowalności
obietnica szybkiej publikacji
Są to pseudonaukowe czasopisma najczęściej wydawane pod
szyldem polityki otwartego dostępu.

Pamiętaj!
Ważne jest nie tylko,
co publikujesz,
ale też gdzie
publikujesz

Drapieżne konferencje
(ang. predatory conferences):
szybka akceptacja zgłoszeń konferencyjnych
adresaci drapieżnych konferencji często pochodzą
z krajów rozwijających się
brak informacji o procesie recenzyjnym
adres mailowy zaproszenia na konferencję nie jest
instytucjonalny
strona internetowa konferencji wygląda amatorsko
konferencja określana jako "międzynarodowa", mimo że
jej organizatorzy czy uczestnicy pochodzą z jednego kraju
brak albo utrudniony kontakt z organizatorem
organizator konferencji jest równocześnie jej sponsorem
niejasna polityka opłat

Narzędzia pomocne
w weryfikacji:
czasopisma

Think. Check. Submit.

konferencji

Think. Check. Attend.

