
Wymogi techniczne dla autorów

Wydawnictwo PWSTE uprzejmie prosi o zapoznanie się z wymogami technicznymi, co pozwoli nam
osiągnąć spójny oraz wysoki standard naszych publikacji.

• Objętość artykułu: 12–20 tys. znaków

• Artykuły powinny być w języku angielskim 

• Autor zobowiązany jest przedłożyć 1 egzemplarz artykułu w wersji elektronicznej oraz 1 w wersji papierowej

• Artykuły  powinny  zawierać  nazwę  jednostki,  którą  autor  reprezentuje,  tytuły  naukowe  autora  oraz  dane
kontaktowe (adres, numer telefonu oraz e-mail)

• Każdy artykuł powinien zawierać krótkie streszczenie oraz słowa kluczowe w języku angielskim

• Artykuły powinny być w formacie B5

• Tekst główny: 11 pkt., Times New Roman, pojedyncza interlinia

• Tabele – numeracja ciągła, tytuł: 10 pkt, Times New Roman, pogrubiony, wyśrodkowany nad tabelą, źródło:
10 pkt, Times New Roman, wyrównane do lewej

• Wszystkie inne wykresy oraz rysunki powinny być ujednolicone do powyższego wzoru

• Autorzy powinni używać przypisów typu harwardzkiego (oksfordzkiego) np.:

It is stated that … (Bloggs, 2007) or Bloggs (2007) states …

• Jeżeli autor cytuje bezpośrednio, należy pamiętać aby podać numer strony np.:

Bloggs talks about ‘the importance of preparation’ for interviews (2007, p. 57).

• Bibliografia powinna być sporządzona w układzie alfabetycznym. W niektórych przypadkach, gdy odnosimy
się do więcej niż jednej publikacji tego samego autora w tym samym roku, używamy liter alfabetu po roku
wydania np.:

(Thomson,  2004a),  (Thomson,  2004b)  and  (Thomson,  2004c)  gdzie  a,  b  i  c  odnoszą  się  do  kolejności
cytowania w tekście

• Jeżeli publikacja zawiera nazwiska trzech lub więcej autorów, używamy skrótu et al., należy pamiętać, iż w
bibliografii podajemy nazwiska wszystkich autorów np.:

(Jones et al., 2006), a w bibliografii:

Jones, R., Andrew, T. and MacColl, J. (2006) The Institutional Repository, Oxford, Chandos Publishing.



• Jeżeli w tekście cytujemy z różnych źródeł jednocześnie, należy ułożyć je w odwrotnym do alfabetycznego
porządku, zaczynając od źródła które zostało opublikowane najwcześniej, używając średnika (;). Jeżeli więcej
niż jedna pozycja została opublikowana w tym samym roku, należy ułożyć pozycje w porządku alfabetycznym
nazwisk autorów np.:

(Frobisher, 2012; Barnes et al., 2009; Huy, 2009; Monk and Bosco, 2001)

• W  załączniku  można  odnaleźć  szczegółowe  informacje  dotyczące  cytowania  z  innych  źródeł,  
niewymienionych powyżej 


