
 WYTYCZNE DO MONOGRAFII 

 

Wytyczne dla Autorów przygotowujących teksty do monografii, która zostanie opublikowana 

w związku z XI Ogólnopolską Studencką Konferencją Naukową „Teraźniejszość i perspektywy 

w badaniach studenckich”. 

 

Objętość artykułu od 20 tys. do 25 tys. znaków. 

 

Strona tytułowa powinna zawierać: 

• pełny tytuł pracy w języku polskim, 

• imiona i nazwiska wszystkich autorów, 

• nazwę uczelni autorów, 

• imię i nazwisko, adres, numer telefonu i e-mail autora odpowiedzialnego za korespondencję 

z redakcją. 

Streszczenie w języku polskim wraz ze słowami kluczowymi (nie więcej niż 4) należy umieścić na 

początku tekstu, streszczenie powinno zawierać nie więcej niż 1100 znaków ze spacjami (tj. około 150 

słów). 

 

Tytuł, słowa kluczowe oraz streszczenie w języku angielskim należy umieścić na końcu tekstu (po 

bibliografii). 

 

Przygotowanie tekstu: 

• oryginalne prace badawcze powinny zawierać: wstęp, część eksperymentalna: materiał 

i metody, wyniki, dyskusja, wnioski. 

• prace przeglądowe powinny zawierać: wstęp, tytuły rozdziałów wynikające z omawianej 

problematyki, podsumowanie. 

 

Czcionka: Times New Roman o wielkości 12 punktów z interlinią 1,5. Marginesy 2,5, tekst wyrównany 

(wyjustowany), wcięcie na początku każdego akapitu 0,5. 

 

Terminy i wyrażenia obcojęzyczne należy pisać kursywą.  

Nie należy stosować wytłuszczeń oraz podkreśleń. 



Zapis bibliografii i przypisów: 

• Przypisy oraz zamieszczoną na końcu artykułu bibliografię (w układzie alfabetycznym) należy 

sporządzić wg stylu Chicago, z dostosowaniem do polskich zasad interpunkcyjnych (przykłady 

poniżej). 

• Przypisy należy umieszczać w tekście w nawiasach. Zawierają one: nazwisko autora, rok 

publikacji oraz strony odwołania np. (Rathus 2006, 128). 

• Jeśli w bibliografii znajduje się kilka pozycji tego samego autora, wydanych w tym samym roku, 

odróżniamy je w przypisach, dopisując do roku wydania kolejne litery alfabetu. 

• Jeśli cytowana pozycja posiada DOI, należy go wskazać w zapisie bibliograficznym: 

Kijewska, Agnieszka. 2015. Mystical Interpretation of the Exile and Return to Paradise in 

Eriugena’s Periphyseon. Roczniki Filozoficzne, 63(2), 13-26. DOI: 10.18290/rf.2015.63.2-2. 

• Nie stosujemy skrótów: ibidem, op.cit., idem, eandem. 

• Autorzy mają możliwość stosowania przypisów dolnych jedynie dla uzupełnienia informacji 

w głównym nurcie refleksji zawartej w tekście zasadniczym. 

• Słowa techniczne w zapisie bibliograficznym (i, w, red., tłum. itp.) zapisujemy w języku zgodnym 

z językiem wiodącym publikacji. 

 

Zasady zapisu bibliografii i przypisów w stylu Chicago dla publikacji w języku polskim: 

1. Książka 

1.1. Jednego autora 

a) Bibliografia: Nazwisko, Imię autora. Rok wydania. Tytuł dzieła (kursywą). Miejsce: Nazwa 

wydawnictwa. 

Przykład: Mika, Stanisław. 1981. Psychologia społeczna. Warszawa: PWN. 

b) Przypis: (Mika 1981, 18-20) 

1.2. Dwóch lub trzech autorów 

a) Bibliografia: Nazwisko, Imię autora i Imię i Nazwisko autora. Rok wydania. Tytuł 

dzieła(kursywą). Miejsce: Nazwa wydawnictwa. 

Przykład: Zimbardo, Philip G. i Richard J. Gerrig. 2012. Psychologia i życie. Warszawa: PWN. 

b) Przypis: (Zimbardo i Gerrig 2012, 152) 

1.3. W przypadku 4 i więcej autorów 

a) Bibliografia: Zapis bibliograficzny zawiera tylko Nazwisko, Imię pierwszego autora wraz 

z dopiskiem et al. („i inni”). 

Przykład: Putkiewicz, Elżbieta et al. 1999. Nauczyciele wobec reformy edukacji. Warszawa: Żak. 



b) Przypis: (Putkiewicz et al. 1999, 27) 

2. Rozdział z pracy zbiorowej 

a) Bibliografia: Nazwisko, Imię autora. Rok wydania. Tytuł rozdziału/artykułu. W: Tytuł 

dzieła(kursywą), red. pełne Imię i Nazwisko redaktora/ów, zakres stron. Miejsce: Nazwa 

wydawnictwa. 

Przykład: Maslach, Christina. 2010. Wypalenie – w perspektywie wielowymiarowej. W: Wypalenie 

zawodowe. Przyczyny, mechanizmy, zapobieganie, red. Helena Sęk, 13-31. Warszawa: PWN. 

b) Przypis: (Maslach 2010, 17) 

3. Artykuł w czasopiśmie 

a) Bibliografia: Nazwisko, Imię autora. Rok wydania. Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma(kursywą), 

tom(numer), zakres stron. 

Przykład: Krawulska-Ptaszyńska, Anna. 1992. Analiza czynników wypalenia zawodowego 

u nauczycieli szkół średnich. Przegląd Psychologiczny, 35, 403-410. 

b) Przypis: (Krawulska-Ptaszyńska 1992, 404). 

4. Zapis tłumaczenia 

a) Bibliografia: Nazwisko, Imię autora. Rok wydania. Tytuł dzieła(kursywą), tłum. Imię i Nazwisko. 

Miejsce: Nazwa wydawnictwa. 

Przykład: Hobfoll, Stevan E. 2006. Stres, kultura i społeczność. Psychologia i filozofia stresu, 

tłum. Magdalena Kacmajor. Gdańsk: GWP. 

b) Przypis: (Hobfoll 2006, 14). 

5. Publikacje elektroniczne 

Przykłady: 

a) Bibliografia: Szymona, Wiesław. 2014. Mistrz Eckhart – mistyk codzienności. Dostęp: 

10.07.2014.  

http://www.deon.pl/religia/swiety-patron-dnia/art,151,mistrz-eckhart-mistyk-codziennosci.html 

b) Przypis: (Szymona 2014) 

a) Bibliografia: Ekologia.pl. 2016. 27 Zasad Zrównoważonego Rozwoju – Deklaracja z Rio. Dostęp: 

1.06.2016.  

http://www.ekologia.pl/artykul/inne/27-zasad-zrownowazonego-rozwoju,7035,5.html. 

b) Przypis: (Ekologia.pl 2016) 

 

http://www.deon.pl/religia/swiety-patron-dnia/art,151,mistrz-eckhart-mistyk-codziennosci.html
http://www.ekologia.pl/artykul/inne/27-zasad-zrownowazonego-rozwoju,7035,5.html


a) Bibliografia: The 10 Worst Corporate Accounting Scandals of All Time. Dostęp: 7.01.2016. 

http://www.accounting-degree.org/scandals 

b) Przypis: (The 10 Worst Corporate 2016) 

Dla artykułów w języku angielskim stosuje się reguły zawarte w Chicago Manual of Style Online 

(ed. http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html) 

 

Rysunki i tabele powinny być osadzone w tekście, kolejno numerowane cyframi arabskimi. W tekście 

pracy muszą się znajdować odwołania do wszystkich zamieszczonych rysunków i tabel. 

Rysunki powinny być podpisane zgodnie z następującym wzorcem: 

Rys. 1. 

Nawilżenie skóry w funkcji stężenia gliceryny w badanych kremach. 

 

Tabele muszą mieć nagłówki przygotowane zgodnie z następującym wzorcem: 

Tabela 1. 

Wpływ stężenia kwasu hialuronowego na nawilżenie skóry. 

 

Symbole wielkości fizycznych powinny być wyjaśnione przy ich pierwszym użyciu. Jeśli autorzy używają 

wielu symboli, to zalecane jest umieszczenie na końcu pracy przed bibliografią alfabetycznego spisu 

użytych w pracy symboli wielkości fizycznych wraz z ich wyjaśnieniem. Wartości wielkości fizycznych 

powinny być podane w jednostkach SI. Zaleca się stosowanie naukowego zapisu liczb: a- 10fe oraz 

opisywanie osi wykresów i kolumn tabel w postaci: 104-p/g-cm-3. 

 

Tekst pracy należy przygotować w edytorze Word (plik z rozszerzeniem doc lub docx).  

 

Do pliku zawierającego manuskrypt prosimy dołączyć list przewodni zawierający stwierdzenia, że: 

• praca jest oryginalnym opracowaniem autorów i nie była uprzednio publikowana ani nie jest 

złożona w innej redakcji, 

• złożony tekst pracy został zaakceptowany przez wszystkich współautorów, 

• autorzy zgadzają się na nieodpłatne przeniesienie praw autorskich na Wydawnictwo, 

• w manuskrypcie zawarto informacje co do źródeł finansowania i ewentualnych konfliktów 

interesów. 

Wydawca monografii zastrzega sobie prawo odrzucenia prac, które nie spełniają powyższych 

wymogów. 

http://www.accounting-degree.org/scandals
http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html

