
 
 

Wymogi edytorskie – wytyczne dla autorów 

 

I  Międzynarodowa konferencja naukowa: 

Całożyciowe uczenie się – obszary, nurty, tendencje 

Lifelong learning – areas, trends, tendiencies  
 

Teksty należy przesłać na adres: konferencji: edukacjaustawicznaujk@gmail.com 

Informacje ogólne 

• Autor powinien złożyć utwór oryginalny i dotychczas niepublikowany. Artykuł nie 

może zostać skierowany do publikacji w innym czasopiśmie. 

• Czcionka: Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5. 

• Artykuł powinien być napisany w edytorze Microsoft Office WORD, Format pliku 

tekstowego: doc. lub docx 

• Na pierwszej stronie w lewym górnym rogu należy umieścić pogrubione imię i 

nazwisko autora/ów oraz nazwę instytucji lub placówki naukowej, którą reprezentuje  

(czcionka Times New Roman, rozmiar 12) 

• Ilustracje muszą zostać załączone jako odrębne pliki w formatach JPEG, TIFF, PNG 

(rozdzielczość nie mniejsza niż 300 DPI). 

• Tabele (ponumerowane, z tytułami) nie powinny być dodatkowo formatowane – 

prosimy nie dodawać ozdób, nie zmieniać koloru tła czy czcionki. 

• Marginesy: 2,5; interlinia  – 1,5; akapity – jeden tabulator. 

• Objętość artykułu wraz z bibliografią powinna się mieścić w przedziale 20 – 25 tys. 

znaków ze spacjami znormalizowanego maszynopisu (objętość ok. 0,5 arkusza 

wydawniczego łącznie z ilustracjami, streszczeniem w języku angielskim i polskim, 

notą o Autorze – zgodnie z wymogami stawianymi rozdziałowi w monografii). 

• Do artykułu należy dołączyć zbiór słów kluczowych (5–10 słów) oraz abstrakt w 

języku polskim i angielskim (do 600 znaków). Abstrakt powinien zawierać 

następujące informacje: cel i przedmiot badań lub analiz, tezy, nowatorstwo 

podejmowanej tematyki, najważniejsze wnioski. 

• Układ artykułu – typowy dla prac naukowych – wskazane, aby zwierał wstęp, cel, 

podsumowanie i wnioski; w przypadku pracy badawczej metody i techniki badań, 

wyniki badań i wnioski.   



 
 

• Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzania w tekście zmian, skrótów i poprawek 

stylistyczno-językowych. 

• Przypisy: umieszczone w tekście, zgodnie z zasadami zawartymi poniżej. 

Przypisy dolne czcionka: Times New Roman 10 pkt., interlinia 1,5 wiersza. 

1. Pozycje książkowe – nazwisko i inicjały imion autora, tytuł pracy, wydawnictwo, miejsce i 

rok wydania, nr stony - np.: 

Piłatowska M., Modelowanie niestacjonarnych procesów ekonomicznych, Studium 

metodologiczne, Wydawnictwo UMK, Toruń 2002, s.54. 

2. Rozdziały książek – nazwisko i inicjały imion autora, tytuł rozdziału, [w:] tytuł pracy, 

(red.) inicjały imion i nazwisko redaktora naukowego, wydawnictwo, miejsce i rok wydania, 

nr strony –np.: 

Mizon G. E., Progressive Modelling of Macroeconomic Time series: the LSE Methodology, 

[w:] Macroeconomics: Developments, Tensions and Prospects, (red.) K.D. Hoover, Kluver 

Academic Press, Dordrecht 2006, s. 34. 

3. Artykuły w czasopismach - nazwisko i inicjały imion autora, tytuł artykułu, „tytuł 

czasopisma”, numer woluminu, numer i rok wydania czasopisma, strony -np.: 

Fiszeder P., Prognozowanie zmienności na podstawie modeli GARCH, „Rynek Terminowy”, 

nr 25/2005, s. 121-128. 

Poon S-H., Granger C., Forecasting Volatility in Financial Markets: A Review, „Journal of 

Economic Literature”, Vol. 41, No 1./2003, s. 121-125. 

West K. D., Cho D., The Predictive Ability of Several Models of Exchange Rate Volatility, 

„Journal of Econometrics”, No 69/1995, s. 367-391. 

4. Strony internetowe – Nazwisko i inicjału imion autora, tytuł pracy, rok wydania np. 

Rybiński K., Szczyt G20, nareszcie powyżej oczekiwań, 2009 

http://www.rybinski.eu/?p=716&language=pl (19.04.2015) 

-Strony internetowe nie powinny być sformatowane jako hiperłącze.  

 

Rekomendowany format not bibliograficznych na końcu tekstu: 

Janicka K. (1970), Społeczne aspekty ruchliwości geograficznej, [w:] Wesołowski W. (red.), 

Zróżnicowanie społeczne, Wrocław Ossolineum. 

Szczepański J. (1969), Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa PWN. 

Welland A.P. (1991), Ukryte porównania, [w:] Studia Socjologiczne 1-2.  

 

O dopuszczeniu artykułu do druku decyduje pozytywna opinia Recenzentów. 


