
WYMOGI EDYTORSKIE 

 

Tekst powinien być sformatowany w następujący sposób: 

 

· edytor tekstu: Winword, czcionka Times New Roman, rozmiar 12 

· odstępy między wierszami – 1,5 

· marginesy 2,5;  

· Imię i nazwisko Autora (czcionka Times New Roman, rozmiar 12, wyrównanie 

do lewej) 

· Uczelnia (czcionka Times New Roman, rozmiar 12, wyrównanie do lewej) 

· Tytuł (czcionka Times New Roman, rozmiar 14, pogrubione, wyśrodkowanie ) 

· Podtytuły (czcionka Times New Roman, rozmiar 12, pogrubione, 

wyśrodkowanie) 

· cytaty powinny być umieszczone w cudzysłowie (bez kursywy) 

· kursywa w tekście powinna być stosowana wyłącznie do zapisu tytułów 

książek, tytułów artykułów, krótkich obcojęzycznych zwrotów lub nazw 

· streszczenie w języku polskim i angielskim (max. 1200 znaków) 

· Key words: max. 5  słów kluczowych  

· Informacja biograficzna w jęz. polskim (150-200 znaków) 

. 

PRZYPISY 

 

Do tworzenia przypisów bibliograficznych należy zastosować system „oksfordzki”, 

polegający na odesłaniu do określonej pozycji umieszczonej w bibliografii  

Odesłania powinny być zamieszczane w nawiasie obok stosownej informacji, opinii, poglądu 

w następującym porządku (nazwisko, data wydania, strona), np:  

1. (Nowak, 1999, s. 10) – gdy przywoływana praca ma jednego autora; 

2. (Nowak, Kowalski, 2000, s. 145-150) – gdy przywoływana praca ma dwóch i 

więcej  autorów; 

3. (Inquiry) – Pierwsze słowo tytułu podajemy w przypadku powoływania się na 

publikację, w której nie ma informacji o autorze 

4. Fragment tytułu (2 lub więcej słów) publikacji podajemy, gdy w bibliografii 

jest kilka tytułów zaczynających się od tych samych słów:  

 

Przypisy wyjaśniające należy umieszczać na dole strony 
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TABELE, WYKRESY I RYSUNKI 

 

Każdy wykres, tabela, rysunek itp. powinien być opisany z podaniem tytułu (Times New 

Roman, bold, 10) oraz wskazaniem źródła (Times New Roman, 10). Tytuł powinien być 

zamieszczony nad, a informacja o źródle – pod prezentowanym wykresem, tabelą lub 

rysunkiem. 
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