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Sposób przygotowania artykułu: 

 

1. Objętość artykułu powinna wynosić ok. 22 000 znaków 

 

2. Styl dokumentów – tekst pracy należy pisać czcionką typu TNR (Times New Roman)                

12 pkt, 1,5 odstępu między wierszami; dopuszcza się stosowanie wyróżnień w tekście, np. 

kursywy i pogrubień tekstu, ale bez podkreślania liter, wyrazów i zdań. Marginesy lustrzane: 

wszystkie – 2,5 cm, nagłówek i stopka 1,5 cm . 

 

3. Wielkość tabel i rysunków nie może przekraczać formatu B-5 (12,5 × 19,5 cm); 

preferowane wykresy dwuwymiarowe. Tabele i ilustracje powinny być ponumerowane 

zgodnie z kolejnością ich występowania w tekście.  

 

4. Układ pracy 

 

tytuł artykułu – wersaliki, 14 pkt., pogrubione, wyrównanie do lewej, 

odstęp pojedynczy, 

 

- dane 12 pkt., wyrównanie do lewej 

Jan Kowalski 

Uniwersytet ………………………… 

Wydział ……………………………….. 

Studenckie Koło Naukowe …………………….. 

ul. ……………………. 

…… - …… ………………………… 

Email: ……………… 

 

 

Tekst główny powinien być podzielony na rozdziały (opatrzone tytułami): „Wstęp”; 

„Materiał i metody”; „Wyniki i dyskusja”; „Wnioski” (lub „Podsumowanie”); 



„Bibliografia”; ewentualnie podziękowania.  

 

5. Sposób cytowania:  

• praca jednego autora: w odsyłaczu bibliograficznym w tekście należy podać 

nazwisko autora i rok publikacji, np.: [Kowalski, 2009], lub pisać np.: zdaniem 

Kowalskiego [2009]; przy zamieszczaniu cytatu należy podać numer strony, np.: 

[Kowalski, 2009, s. 52]  

• praca dwóch autorów: za każdym razem należy podawać oba nazwiska (umieszczając 

między nimi literę „i”) oraz rok publikacji  

• praca trzech, czterech lub pięciu autorów:  

 – za pierwszym razem należy podać nazwiska wszystkich autorów oraz rok 

publikacji  

 – w kolejnych odsyłaczach należy podawać tylko nazwisko pierwszego 

autora, dodając skrót „i in.”, oraz rok publikacji  

• praca sześciu lub więcej autorów: za każdym razem należy podawać nazwisko tylko 

pierwszego autora, dodając skrót „i in.” oraz rok publikacji  

• Kolejność odsyłaczy: przy powoływaniu się w tym samym nawiasie na dwie lub 

więcej prac odsyłacze należy ustawić w porządku alfabetycznym według nazwisk 

pierwszych autorów (tj. tak jak w wykazie piśmiennictwa) i oddzielić średnikiem. 

Prace tego samego autora należy uporządkować chronologicznie (zaczynając od 

najstarszych, a kończąc na pracach znajdujących się w druku); nazwisko autora podać 

tylko raz, a dla kolejnych prac wpisać tylko datę  

 

6. Zapis bibliografii – wykaz piśmiennictwa należy zestawić w porządku alfabetycznym              

w następujący sposób:  

• Książka: nazwisko (-a) autora (-ów), inicjały imion; rok wydania (jeżeli z danego 

roku pochodzi więcej prac tego samego autora, po roku należy dodać oznaczenie 

literowe poszczególnych pozycji: a, b, c itd.); tytuł pracy; nazwa miejsca wydania                               

i wydawnictwa  
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Artykuły nadesłane do 2 marca 2018r. zostaną opublikowane do dn. 30.03.2018r.                  

i przekazane uczestnikom Konferencji pocztą. Osoby, które nie zdążą nadesłać 

artykułów do 2 marca 2018r. proszone są o ich przesłanie do 30 kwietnia 2018r., w celu 

publikacji w maju 2018r.  

 

 

 

ZALECA SIĘ, ABY ARTYKUŁY STUDENTÓW ZOSTAŁY PRZECZYTANE 

PRZEZ OPIEKUNÓW NAUKOWYCH, ZAŚ ARTYKUŁY DOKTORANTÓW 

PRZEZ PROMOTORÓW NAUKOWYCH 

 

Artykuły niespełniające wymagań będą odsyłane autorom. 
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