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� Nowe zasady parametryzacji

� Zachęta do publikowania w lepiej 
punktowanych czasopismach

� Podobieństwo wymogów większości 
redakcji



� Atrakcyjna „reklama” tekstu

� Odniesienie dla indeksowania tekstu 
przez wyszukiwarki



� Różnorodność form

� Stylistyka a widoczność w sieci



� Myonectin serum concentration changes
after short-term physical activity among 
young, healthy people.

� Impact of short-term physical activity 
Myonectin serum concentration among 
young, healthy people



Cechy dobrego tytułu:

� Obejmuje główne tematy poruszane w artykule

� Podkreśla znaczenie podjętego tematu (odróżnia dany 
artykuł od innych podobnych)

� Jest zwięzły

� Zachęca do czytania

� Zwykle zawiera 10-12 słów

� Dobrze jeśli zawiera słowa kluczowe



� Powinny reprezentować treść artykułu

� Powinny być właściwe dla podejmowanej 
dziedziny nauki









Propozycja selekcji:

� Przeczytaj tekst

� Wypisz słowa/zwroty, które często się w nim powtarzają; mogą one obejmować:

◦ zagadnienie, którego tekst dotyczy,

◦ zawężony obszar lub region,

◦ zastosowaną metodę,

◦ potencjalne wdrożenie;

� Upewnij się, że wszystkie najważniejsze pojęcia zostały ujęte

� Rozważ dodanie kilku zwrotów uzupełniających

� Uwzględnij warianty nazw oraz popularne skróty

� Zweryfikuj, czy szukając swoich słów kluczowych odnajdujesz artykuły ze swojej 
dziedziny



https://www.wordclouds.com/



plebiscitary leader 
democracy

indigenous
anthropology

Polish identity

discourse analysis

democracy

anthropology

identity

analysis



� Kwestia widoczności w sieci

� Zwiększa szansę na szybki i pozytywny 
proces recenzyjny



� Abstrakt ustrukturyzowany 
(podzielony na akapity):

◦ Cel

◦ Metoda

◦ Wyniki

◦ Wnioski � Abstrakt nieustrukturyzowany 
(jeden akapit):

◦ Tezy

◦ Cele

◦ Metody

◦ Rezultaty

◦ Podsumowanie

� Abstrakt 
deskryptywny







































� Rzadko kategoryczny wymóg, ale 
często dobrze widziana praktyka

� Sugerowane narzędzia 
pomocnicze:

◦ Figshare

◦ usługi Google



























Możliwości:

� prywatna strona/blog

� strona/repozytorium instytucji

� repozytorium publiczne (np. Academia.edu, 
Researchgate)



Zagrożenia:

� zakwestionowanie anonimowości recenzji

� licencja na upowszechnianie poszczególnych 
wersji 

� powielenie treści w artykule przeznaczonym 
dla czasopisma



East European Politics and Societies (SAGE Publishing):

� Zgłoszony artykuł nie był wcześniej publikowany

� Wersja 1. (zgłoszona do publikacji) może być 
umieszczona gdziekolwiek

� Wersja 2. (zaakceptowana do publikacji) może być 
umieszczona na stronie prywatnej i w repozytorium 
instytucji, w innych po 12 miesiącach

� Wersja 3. (opublikowana) nie może być umieszczana 
on-line, ale może być wykorzystywana w książkach 
oraz do celów dydaktycznych na zasadach 
niekomercyjnych 



British Journal of Political Science (Cambridge 
University Press):

� Zgłoszony artykuł nie był wcześniej publikowany

� Wersja 1. (zgłoszona do publikacji) może być 
umieszczona gdziekolwiek

� Wersja 2. (zaakceptowana do publikacji) za zgodą 
wydawcy, może być umieszczona na stronie 
prywatnej i w repozytorium instytucji, w innych tylko 
linkowana (z opcją Cambridge Core Share)

� Wersja 3. (opublikowana) tylko linkowana (z opcją 
Cambridge Core Share)



1. Słowa klucze: dobrane tak, by umożliwić 
wyszukanie tekstu w sieci.

2. Tytuł i abstrakt: jak najlepsze stylistycznie, a 
zarazem możliwie często wykorzystujące słowa 
klucze.

3. Materiały uzupełniające: udostępniane zawsze, 
gdy to możliwe.

4. Artykuły umieszczane w sieci: tak, ale z 
uwzględnieniem ewentualnych komplikacji przy 
kolejnych publikacjach.


