Acord privind drepturile de autor
Vă rugăm să completați, semnați, scanați și returnați acest formular prin e-mail la:
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație
Revista de Pedagogie
Strada Stirbei Vodă, nr. 37
Sector 1, 010102, București, România
Tel.: 021 314.27.83,
E-mail: revped@ise.ro
Titlul articolului trimis pentru evaluare și publicare în Revista de Pedagogie:
…………………………………………….………………………………………………………………………

…………………………………………….………………………………………………………………………

…………………………………………….………………………………………………………………………

Numele autorului/autorilor

Afiliere

Adresă

E-mail

Dacă documentul trimis acum este acceptat pentru publicare, garantez, înțeleg și sunt de acord cu următoarele:
Acest articol este lucrarea mea originală și este trimis pentru a fi prima oară publicat numai în Revista de Pedagogie.
Înțeleg și sunt de acord ca opera mea să intre sub incidența licenței Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NCSA) care îi lasă pe alții să modifice, să adapteze și să dezvolte creația mea în scop necomercial, atât timp cât ei precizează sursa și licențiază
creațiile lor în termeni identici.
3. Ținând cont de condițiile anterior prezentate, C.N.P.E.E. poate să publice, să reproducă, să afișeze, să stocheze și să difuzeze articolul menționat
mai sus, în toate formele, formatele și media cunoscute, pe plan mondial, poate să îl includă în baze de date științifice sau poate pune revista pe
piață în întreaga lume.
4. Manuscrisul trimis nu a fost publicat și în prezent nu este luat în considerare pentru publicare de către vreo altă revistă.
5. Manuscrisul nu este pagiat și nu conține nicio încălcare a drepturilor de autor existente și nu încalcă niciun drept al terților.
6. Înainte de publicare, sunt de acord cu dreptul editorilor de a edita articolul (în termeni de stil, sintaxă, gramatică etc.), fără a modifica sensul
inițial, pentru a fi adecvat pentru publicare.
7. După publicare, sunt de acord să nu public manuscrisul prezentat în aceeași formă sau în mod substanțial similar în orice altă revistă sau
publicație, fără permisiunea scrisă a Revistei de Pedagogie.
8. Voi despăgubi în întregime conducerea Revistei de Pedagogie pentru orice pierdere, daune, vătămări, costuri și cheltuieli (inclusiv a onorariilor
și a altor cheltuieli profesionale) acordate sau suportate sau plătite de aceasta ca urmare a încălcării prevederilor acestui accord.
9. Dacă articolul a fost elaborat împreună cu alți autori (a) toți semnează acest acord sau (b) garantez că am fost autorizat de toți coautorii să
semnez prezentul acord în numele lor și să fiu de acord cu privire la ordinea numelor la publicarea articolului.
Acest acord este supus legii române și poate fi modificat numai printr-un document semnat de ambele părți.
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