INFORMACJE OGÓLNE
Językiem publikacji jest angielski i rosyjski. Wszyscy autorzy są zobowiązani do zadbania o
poprawnośd językową we własnym zakresie. Język musi byd zrozumiały i precyzyjny. Praca
powinna byd napisana w stylu bezosobowym. Redakcja zastrzega sobie prawo do wysłania
rękopisu w celu zweryfikowania. Jeśli język angielski jest drugim językiem autora , proszę
rozważyd korektę i edycję rękopisu przed złożeniem
INFORMACJE I WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW
Streszczenie
Pierwsza strona artykułu powinna zaczynad się tytułem artykułu, danymi autorów wraz z
afiliacją i streszczeniem składającym się z 100-300 słów. Dla artykułów zawierających
oryginalne badania, układ artykułu powinien uwzględniad główny cel (skierowane pytania
badawcze lub testowane hipotezy), opis przeprowadzonego badania, zastosowane metody i
procedury badawcze, określenie zbiorowości badanej, główne wyniki, wnioski wyciągnięte z
wyników (w tym ich znaczenie dla dalszych badao, zastosowao czy praktyki).
Należy zamieścid pełne imiona/nazwiska autora (autorów) oraz pełną afiliację autora
(autorów). Pod nazwiskami należy wskazad email danego autora.
Słowa kluczowe
Podaj od 3 do 5 słów kluczowych lub krótkich fraz w porządku alfabetycznym
Zalecana struktura artykułu
Wymaga się, aby artykuł zawierał następujące (wyróżnione) części:
 streszczenie i słowa kluczowe,
 wstęp (krótki przegląd literatury), określenie problemu badawczego i/lub zakresu
badania,
celów
cząstkowych
(nieobowiązkowe),
postawionych
hipotez
(nieobowiązkowe),
 metodologię badao (określającą ogólne metody badawcze, zakres danych podlegających
badaniu, wykorzystane instrumenty i procedury),
 prezentację wyników badao,
 dyskusję,
 wnioski,
 podziękowania (jeżeli takie są zasadne),
 bibliografię,
 podsumowanie (tylko dla artykułów w języku rosyjskim),
 załączniki (jeżeli występują).
Struktura artykułu może się nieznacznie różnic od przedstawionej, jeżeli publikacja
prezentuje tylko teoretyczne jakościowe badania
Objętośd artykułu
Artykuł nie powinien zawierad mniej niż 15000 znaków i więcej niż 20 000 znaków (łącznie z
bibliografią, tabelami i rysunkami). Artykuł powinien byd napisany w formacie A4, czcionka

Times New Roman rozmiar 12, odstęp pojedynczy, wszystkie marginesy 2,5 cm, format
dokumentu WORD ‘doc lub ‘docx’
Tytuły
Tytuł artykułu powinien byd napisany czcionką w rozmiarze 12, pogrubiony, duże litery,
wyrównanie do lewej, tytuły rozdziałów – rozmiar czcionki 12, pogrubiony, nienumerowany;
podtytuły/podrozdziału - rozmiar 12, kursywa, nienumerowany; pomiędzy tytułem a
podtytułem jeden pusty wiersz, po – jeden pusty wiersz przed tekstem. Akapity w tekście
muszą byd rozdzielone jednym pustym wierszem. Tytuł powinien byd zwięzły i informacyjny.
Należy unikad zamieszczania skrótów w tytułach.
Skróty
Skróty powinny byd wyjaśnione w pierwszym miejscu artykułu, w którym się pojawią.
Tabele i rysunki
Tabele i rysunki powinny byd wartościowe, zgodne z tematem i atrakcyjne wizualnie. Tabele
(w Word lub w innym oprogramowaniu) i rysunki muszą zapowiedziane w tekście artykułu.
Obowiązkowo powinny byd ponumerowane zgodnie z kolejnością pojawiania się w artykule.
Każda tabela i każdy rysunek powinien mied wyczerpujący i kompletny tytuł, a każda
kolumna tabeli odpowiedni nagłówek. Tekst w tabelach i figurach powinien mied rozmiar 11
(w niektórych wypadach-10), a ich szerokośd powinna wynosid max. 12 cm.
Rysunki/elementy graficzne powinny byd zapisane w formacie .jpg (jeżeli nie zostały
wykonane w Word lub Excel); rozdzielczośd 1200 dpi. Rysunki, tabele (czarno-białe, bez
kolorowego tła) i ich podpisy powinny byd w zawarte w odpowiednim miejscu artykułu.
Wszystkie elementy graficzne (rysunki) muszą byd edytowalne. Dla wszystkich tabel i
rysunków obowiązuje czcionka Times New Roman. Rysunki powinny byd dokładnie
wyjaśnione w tekście i cytowane w kolejności numerycznej. Obowiązkiem autora jest
uzyskanie pozwolenia na wykorzystanie ilustracji, tabel, itp. z innych publikacji.
Elementy grafiki rastrowej powinny byd zamieszczone w treści i/lub w osobnych plikach o
rozdzielczości min. 200dpi.
Spis literatury/bibliografia
Musi byd użyty tytuł “References”. Dla przywołao literatury w tekście oraz dla opisu
bibliograficznego należy użyd IEEE citation reference style. Przywołania literatury (odnośniki)
w tekście powinny byd zaprezentowane w nawiasach kwadratowych [5]. Jeżeli jest to
koniecznie, można podad również numer strony [5, p.82] lub inne informacje [3, Fig.2] lub [4,
Apprendix I]. Lista referencji powinna byd zamieszczona po tekście głównym artykułu.
Obowiązkiem autora jest sprawdzenie poprawności podanej literatury, w szczególności
nazwisk, dat publikacji oraz przywołao literatury podanej w spisie „References” w tekście
artykułu. Bibliografia powinna byd uporządkowana alfabetycznie według nazwisk autorów.
Szczegółowe wymogi stylu IEEE: http://www.ieee.org/documents/ieeecitationref.pdf
Artykuły, które nie spełniają dokładnie wymogów stylu IEEE w zakresie przywołao
literatury oraz spisu literatury, będą zwracane bez sprawdzenia.
Język

Artykuły publikowane są w języku angielskim lub rosyjskim. Autorzy odpowiedzialni są za
poprawnośd językową przedłożonych do redakcji artykułów. Język musi byd zrozumiały i
precyzyjny. Praca powinna byd napisana w stylu bezosobowym. Redakcja zastrzega sobie
prawo do weryfikacji poprawności językowej artykułów. Jeśli język angielski/rosyjski nie jest
językiem ojczystym autora, proszę rozważyd korektę i sprawdzenie poprawności językowej
artykułu przed złożeniem go do czasopisma.
Artykuły przesłane w j. polskim, po uzyskaniu pozytywnej recenzji muszą zostad
przetłumaczone na j. angielski lub rosyjski (przez autora, na koszt autora).
Uwaga
Wszystkie artykuły obowiązane są spełnid wymóg oryginalności i odpowiedniej jakości
naukowej. Oczywiście, muszą byd one zgodne z wymogami redakcyjnymi odnośnie stylu i
formatu. Złożony artykuł nie będzie przedmiotem recenzji, jeśli jego TREŚĆ NIE JEST ZGODNA
Z ZAKRESEM MERYTORYCZNYM CZASOPISMA i/lub jest NIEPOPRAWNY JĘZYKOWO
(wszystkie artykuły muszą byd napisane w jasny sposób i muszą byd gramatycznie poprawne
w języku angielskim lub rosyjskim).

