Wymagania edytorskie

Streszczenia do materiałów konferencyjnych:
Wymogi edytorskie dla streszczeń w materiałach konferencyjnych „Rośliny zielarskie,
kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna”
- objętość maksymalnie 2 strony A4,
- czcionka Times New Roman (TNR), 12 pkt, odstęp 1,15, wcięcie akapitowe 1,5 cm, tekst
wyjustowany,
- marginesy 2,5 cm,
- ryciny czarno-białe w formacie .jpg lub .tiff o minimalnej rozdzielczości 300 DPI.
Streszczenie powinno obejmować tytuł (TNR 14 pkt, bold) w języku polskim i angielskim,
imię i nazwisko autora/autorów (TNR 12 pkt), pełną nazwę instytucji wraz z adresem
pocztowym i e-mailem. Wykaz literatury na końcu streszczenia (Piśmiennictwo) ułożony wg
numeracji zastosowanej w tekście. Odwołanie do nr publikacji w tekście prosimy umieszczać
w nawiasie kwadratowym, np. [13].

Wymagania dla pełnych artykułów
Artykuł powinien być napisany jako rozdział monografii.
Aby artykuł/rozdział monografii miał wartość naukową musi liczyć minimum 11 stron!
Zalecamy, aby artykuł posiadał nie mniej niż 11 stron, ale nie więcej niż 20 stron.
Standardy dotyczące treści rozdziału w monografii:
1. Według Rozporządzenia MNiSW z dnia 13 lipca 2012 r. monografie powinny spełniać
łącznie następujące warunki:
- stanowią spójne tematycznie, recenzowane opracowania naukowe,
- zawierają bibliografię naukową,
- posiadają objętość co najmniej 6 arkuszy wydawniczych (6 x 40.000 znaków, ok. 132 s.),
- są opublikowane jako książki lub odrębne tomy,
- przedstawiają określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy
Do osiągnięć naukowych jednostki zalicza się rozdział w monografii naukowej o objętości co
najmniej 0.5 arkusza wydawniczego (ok. 11 s.)
2. Monografia jest opracowaniem naukowym omawiającym jakieś zagadnienie w
sposób wyczerpujący, oryginalny i twórczy.
3. Teksty podlegają recenzjom naukowym – opinia recenzenta stanowi podstawę
decyzji o przyjęciu tekstu do publikacji. W związku z tym prace muszą spełniać wymogi
stawiane pracom nowym. W razie konieczności redaktorzy naukowi zastrzegają sobie
prawo dokonania w nadesłanych materiałach poprawek i odesłania ich do akceptacji
autorom.
4. Tekst artykułu powinien być napisany czcionką Times New Roman, 12, odstęp 1,5
z zachowaniem opcji odstęp przed i po 0, kolejne akapity należy rozpoczynać wcięciem
szerokość 1,25 lub odstępem (jedną pustą linią), wszystkie marginesy standardowe - 2,5cm.
5. Wymogi dotyczące „Wprowadzenia” (Wstępu) powinno zawierać uzasadnienie wyboru
tematyki i podjętego problemu badawczego, cel prezentacji tekstu oraz krótką
charakterystykę poruszanej w nim tematyki.

6. Wymogi dotyczące „Wniosków” - powinno zawierać syntetyczne wnioski oraz
ewentualne kierunki dalszych badań. We „Wnioskach” nie należy poruszać nowych
wątków, prezentować wyników badań, które nie były wcześniej omawiane w pracy.
7. Wymogi dotyczące streszczenia w języku angielskim - streszczenie w języku
angielskim powinno zawierać tytuł oraz prezentować cel prezentacji pracy, główne jej tezy,
stosowane w badaniach metody itp.(Czcionka streszczenia: Times New Roman, 10)
8. Odwołania do literatury powinny być wykonywane zgodnie ze wzorem
zamieszczonym w punkcie: „Wymogi dotyczące przypisów” (przypisy dolne).
9. Ewentualne objaśnienia odnoszące się do poszczególnych wywodów powinny być
umieszczane w przypisach dolnych, format przypisu: czcionka Times New Roman, 10,
wyjustowany, przypis dolny, numeracja ciągła arabska.
Struktura artykułu do monografii.
1. Tytuł: w języku polskim, niżej w języku angielskim.
2. Imię i nazwisko Autora (Autorów), krótka informacja o autorach (wykształcenie,
miejsce pracy, tematyka badań, osiągnięcia).1
3. Afiliacja (lub miejsce zamieszkania), z adresem pocztowym, pełną nazwą instytucji,
adresem elektronicznym, imieniem i nazwiskiem oraz stopniem naukowym
Kierownika jednostki.
4. Streszczenia: po polsku i po angielsku (200-250 wyrazów), podobnie słowa kluczowe
lub wyrażenia (3-8; należy do tego celu używać terminów medycznych, znajdujących
się w wykazie MEDLINE/Index Medicus. Dopuszczalne jest użycie nowego słowa lub
wyrażenia, jeżeli jeszcze nie ma dla niego odpowiednika.).
5. Wprowadzenie (Wstęp)
6. Materiał i metody
7. Wyniki
8. Dyskusja
9. Wnioski
Klasyczny podział artykułu naukowego może być pominięty w przypadku
publikacji opartej na przeglądzie literatury, z zachowaniem jednak
wprowadzenia (wstępu).
Tabele wraz z tytułem, ryciny wraz z podpisem powinny zostać przekazane oddzielnie –
w tekście można je umieścić dodatkowo lub należy zaznaczyć jedynie sugerowane miejsce
ich umieszczenia poprzez wstawienie numerowanego podpisu. (Numer podpisu musi być
zgodny z numerem ryciny).
Wymogi dotyczące przypisów.
Odwołania do literatury powinny mieć formę przypisów dolnych. Stosować należy
następujące ich wzory:
1. Pełna notka (występuje w tekście tylko raz) - nazwisko i inicjały imion Autora,
tytuł pracy, wydawnictwo, miejsce i rok wydania, strona. np.

Do publikacji należy załączyć notki biograficzne Autorów oraz ich fotografie. Notka biograficzna Autora
powinna zawierać informacje o roku ukończenia i rodzaju uczelni, którą ukończył Autor, obecnym
miejscu pracy i zajmowanym stanowisku oraz określenie specjalności naukowej. Dopuszcza się informacje o
roku i miejscu uzyskania tytułów i stopni naukowych oraz posiadanych uprawnieniach. Fotografie
Autorów mogą być przekazane (e-mailem) redakcji w formie elektronicznej w jednym z powszechnie
używanych formatów graficznych (rozdzielczość 300 DPI, pliki powyżej 200 kB).
1

Piłatowska M., Modelowanie niestacjonarnych procesów ekonomicznych. Studium
metodologiczne, Wydawnictwo UMK, Toruń 2002, s. 21.
2. Notka niepełna 1 (w przypadku ponownego powołania się na to samo źródło) – nazwisko i
inicjały imion autora, pierwsze dwa słowa tytułu…, op. cit., strona, np.
Piłatowska M., Modelowanie niestacjonarnych…, op. cit.,s. 28.
3. Notka niepełna 2 (w przypadku powtórzenia tego samego źródła po raz kolejny z rzędu na
tej samej stronie) – Ibidem, strona, np. Ibidem, s. 29.
Wymogi dotyczące formatowania tablic, rysunków i wykresów
Numeracja arabska 1, 2, 3, ... np. Tablica 1, Wykres 1, Rysunek 1.
Opis tablic, rysunków i wykresów powinien się znajdować powyżej, zaś źródła poniżej
obiektu np.:

Źródło: opracowanie własne, na podstawie:…,s… (Times New Roman, 10).
W tekście powinno znajdować się odwołanie do tablicy, rysunku, wykresu.
Wykresy powinny być wklejone jako obiekty dające się edytować. Ponadto do tekstu należy
dołączyć wykresy wykonane w oddzielnych oryginalnych plikach np. w Excelu. Należy
pozostawiać wiersz wolny (Times New Roman, 12) pomiędzy źródłem wykresu, rysunku
tabeli a tekstem.
Wymogi dotyczące bibliografii
Literatura powinna być podawana w przypisach dolnych (Times New Roman, 10), zgodnie
z układem:
1. Pozycje książkowe – nazwisko i inicjały imion autora, tytuł pracy, wydawnictwo,
miejsce i rok wydania - np.: Piłatowska M., Modelowanie niestacjonarnych procesów
ekonomicznych. Studium metodologiczne, Wydawnictwo UMK, Toruń 2002.

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
–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.
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.
Różański H., Taraxacum – mniszek w fitoterapii w świetle współczesnych badań; mniszek a
nowotwory i wirusy – czyżby sprzyjał?!, 2009, http://rozanski.li/?p=385 (stan na dzień 6
marca).
Uwagi dodatkowe!
1. Ryciny/fotografie powinny zostać przekazane oddzielnie, aby zachować należytą
jakość monografii.
2. Symbole matematyczne, litery greckie i znaki obcojęzyczne należy wstawiać
wyłącznie w zgodzie z tablicą fontów Unicode. W przeciwnym razie mogą zostać
niepoprawnie edytowane i wydrukowane.
3. W wypadku konieczności umieszczenia tekstu pisanego alfabetami innymi od
łacińskiego (cyrylica, arabski, hebrajski), należy używać fontów Unicode.
4. Skróty należy zawsze objaśnić przy pierwszym wystąpieniu terminu skracanego w
tekście (dotyczy to również streszczenia). Poza wyjątkowymi sytuacjami nie należy
używać skrótów w tytule pracy.
5. Indeksy górne i dolne powinny być tak sformatowane, aby były poprawnie widoczne
(np.: m2, H2SO4).
6. Nie należy stosować algorytmu dzielenia wyrazów (wskazane wyłączenie tej funkcji).
7. Należy stosować jednolity sposób zapisu dat, np. 17.01.2010, lub 17 stycznia 2010 r.
8. Znaki interpunkcyjne należy stawiać bezpośrednio po ostatniej literze/cyfrze; po znaku
interpunkcyjnym należy zastosować spację (prawidłowo: abc; bca).
9. Należy stosować cudzysłowy apostrofowe: dolny-górny, bez spacji między
cudzysłowem a tekstem (prawidłowo: „abc”).

