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1. PËRGJEGJËSIA AUTORIALE, KRITERET DHE
KONTRIBUTET
Secili autor duhet ti përmbush kriteret e mëposhtme (A, B,

vendim për lirim të informatave mediave. Nëse unë jam
autori i vetëm atëherë unë do ti kryej të gjitha funksionet e
përmendura.

C dhe D) dhe duhet të tregojë kontributet e përgjithshme

B.Kam dhënë miratimin final të dorëshkrimit të dorëzuar

dhe specifike duke i lexuar kriteret A, B, C dhe D dhe

C.Pjesëmarrja ime në punim është e mjaftueshme për të

duke përzgjedhur katrorët përkatës.

marrë përgjegjësinë publike për (përzgjidhni):
 Një pjesë të përmbajtjes

A.Vërtetoj se:


 Tërë përmbajtjen

Dorëshkrimi paraqet punë origjinale dhe valide dhe

se ky dorëshkrim apo ndonjë me përmbajtje të ngjashme

D.Për tu kualifikuar për autorësi, duhet ta përzgjidhni së

substanciale me autorësi timen nuk është publikuar dhe

paku

nuk është në shqyrtim për publikim diku tjetër, përpos siç

kontributeve të shënuara më poshtë. Kam dhënë

është e përshkruar në bashkëngjitje; dhe se kopjet e

kontributin

dorëshkrimeve ngushtë të ndërlidhura janë dorëzuar

intelektuale të këtij shkrimi siç përshkruhet më poshtë:



Nëse kërkohet, do të ofroj të dhënat dhe do të

bashkëpunoj plotësisht në sigurimin dhe ofrimin e të
dhënave në të cilat bazohet dorëshkrimi, për shqyrtim nga
redaksia ose të përcaktuarit e tyre,


Për shkrimet me më shumë se një autor, pajtohem

1.

një katror për secilën nga 3 kategoritë e
tim

të

rëndësishëm

për

përmbajtjen

(përzgjidhni së paku një)

 konceptin dhe dizajnin
 marrjen e të dhënave
 analizën dhe interpretimin e të dhënave
2. (përzgjidhni së paku një)
 përpilimin e dorëshkrimit

ti lejoj autorit korrespodues të mbajë korrespodencë me

 shqyrtimin kritik të dorëshkrimit për përmbajtje të

redaksinë, të shqyrtojë materialin e shtypur dhe të merr

rëndësishme intelektuale
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3. (përzgjidhni së paku një)

 tjetër (shëno) ____________________________

 analizën statistikore

______________________________________________
Nënshkrimi

 marrjen e fondeve
 përkrahje administrative, teknike ose materiale

Data: __________________

 mbikëqyrje
 ska kontribute shtesë

2. DEKLARATE FINANCIARE DHE MBËSHTETJA ME FONDE
2. Deklarate Financiare dhe Mbështetja me Fonde. Ju lutem
përzgjidhni katrorin-et përkatëse (vlen për 5 vitet e fundit dhe

_______________________________________________

ardhmërinë e parashikueshme):

Nënshkrimi

 Nuk kam konflikte potenciale të interesit, duke përfshirë

Data: __________________

edhe interesin specifik financiar dhe marrëdhëniet ose
përkatësitë relevante për temën ose materialet e diskutuara në
dorëshkrim.
 Vërtetoj se të gjitha fondet, përkrahja tjetër financiare dhe
 Vërtetoj se të gjitha konfliktet potenciale duke i përfshirë

materiale për këtë hulumtim ose punim janë qartazi të

edhe

identifikuara në dorëshkrim.

interesat

specifike

financiare,

marrëdhëniet

dhe

përkatësitë me rëndësi për temën ose materialet e diskutuar
në

dorëshkrim

(punësimi,

grantet/fondet,

konsultimet,

honorarët, fjalimet, aksionarët, dëshmitë e ekspertëve, donim i

_______________________________________________
Nënshkrimi

pajisjeve mjekësore, patentat e pranuar, në pritje ose në
përgatitje) janë të shënuar në Mirënjohje të dorëshkrimit.

Data: __________________

DEKLARATA E MIRËNJOHJEVE
Deklarata e Mirënjohjeve. Autorët duhet të marrin lejen me shkrim nga të gjithë individët e përmendur në Mirënjohje. Autori duhet të
nënshkruajë deklaratën në vijim:


Vërtetoj se të gjithë personat të cilët kanë kontribuar në masë të madhe në punën e raportuar në këtë dorëshkrim (mbledhja e të

dhënave, analiza, ndihma në shkrim ose editim) por të cilët nuk plotësojnë kriteret për autorësi, janë shënuar në Mirënjohje të
dorëshkrimit së bashku me kontributin e tyre specifik.


Vërtetoj se të gjithë personat e përmendur në Mirënjohje më kanë dorëzuar lejen me shkrim për tu përmendur emri i tyre.



Vërtetoj se nëse nuk ka seksion të mirënjohjeve në dorëshkrim, asnjë person tjetër nuk ka dhënë kontribut substancial në këtë

punim.
________________________________________________
Nënshkrimi
________________
Data
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3. PAJTIMIN PËR TRANSFERIMIN E TË DREJTAVE AUTORIALE/PAJTIMI PËR BOTIM
3. Transferimin e të Drejtave Autoriale/Pajtimi për
Botim.
 Në pajtim me rregulloret për botim të këtij dorëshkrimi i
transferoj të gjitha të drejtat autoriale në mënyre
ekskluzive, po qese punimi im botohet nga JMSK.

______________________________________________
Nënshkrimi
________________
Data

