
Wymogi redakcyjne 

 

Układ tekstu:  

 

1. Imię i nazwisko autora (autorów) publikacji, tytuł naukowy autora, pełna nazwa instytucji, którą 

reprezentuje.  

2. Tytuł artykułu (czcionka pogrubiona 14 pkt. wyśrodkowanie). 

3. Artykuł o maksymalnej objętości do 10 stron (razem ze streszczeniami i bibliografią).  

4. Streszczenie w języku polskim (maks. 1/2 strony maszynopisu). 

5. Streszczenie w języku angielskim (maks. 1/2 strony maszynopisu). 

6. Słowa kluczowe w języku polskim (ok. 5 słów). 

7. Słowa kluczowe w języku angielskim (ok. 5 słów). 

8. Bibliografia (układ alfabetyczny, według nazwisk autorów, w obrębie jednego nazwiska wg tytułów, bez 

numeracji. 

9. Źródła internetowe (układ alfabetyczny, bez numeracji).  

 

Artykuł powinien być napisany w edytorze tekstów MS Word, zapisany w formacie .rtf , .doc lub .docx.  

Czcionka: Times New Roman 12 pt., interlinia – 1,5 wiersza, wyrównanie obustronne. Układ marginesów: lewy: 3 

cm, pozostałe: 2,5 cm.  

Tytuły podrozdziałów (podtytułów) – czcionka pogrubiona 12 pkt. wyrównanie do lewej. 

Przypisy dolne numerowane automatycznie. Przykład:  
1Wawak T., Jakość zarządzania w szkołach wyższych, Wydawnictwo UJ, Kraków, 2012, s. 144-145.  

  

Źródło tabeli, rysunku, itp. pod obiektem, wyśrodkowanie, 9 pkt.  

Rysunki powinny być przygotowane w formie gotowej do druku, z możliwością naniesienia na nich poprawek 

redakcyjnych (nie mogą to być skany). Rysunki prosimy dopasować do szerokości kolumny tekstowej (13 cm). 

Rysunki i tabele należy numerować oddzielnie i opatrzyć kolejnymi numerami w obrębie artykułów. Tabele, 

rysunki czy wykresy wyłącznie czarno–białe. Tytuły tabel u góry, wyrównanie do lewej 10 pt. pogrubione. 

Czcionka  

w tabeli 9 pkt. Tytuły rysunków, wykresów, schematów – pod obiektem, wyśrodkowanie,  

10 pkt., interlinia –1. 

 

Opis bibliograficzny: 

 

Opis książki:  

Wawak T., Jakość zarządzania w szkołach wyższych, Wydawnictwo UJ, Kraków, 2012.  
 

Opis rozdziału w książce: 

Wawak T., Aktualne, wybrane wyzwanie i uwarunkowania restrukturyzacji szkolnictwa wyższego [w:] A. Jaki, M. 

Kowalik (red.), Współczesne oblicza i dylematy restrukturyzacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 

Kraków 2015.  

 

Opis artykułu w czasopiśmie:  

Wawak T., Najważniejsze propozycje zmian w systemie zarządzania szkolnictwem wyższym w Polsce w 

opinii ankietowanych profesorów – wyniki badań, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu 

Gdańskiego” 2012, nr 3/1, s. 370-393. 

 

Źródła internetowe: 

 
http://www.zj.com.pl/forum_jakosci/felietony/2013/felieton,roznice_kulturowe_miedzy_pracownikiem_europejskim
_i_chinskim_%E2%80%93_rozwiazywanie_problemow_sposoby_komunikacji,rid,30.html (dostęp 10.11.2015). 
Wawak T., Znaczenie reformy szkolnictwa wyższego w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw. 
http://tadeusz.wawak.pl/system/files/znaczenie_reformy_szkolnictwa_wyzszego_w_procesie_restrukturyzacji.pdf 
(dostęp 10.11.2015). 

http://www.zj.com.pl/forum_jakosci/felietony/2013/felieton,roznice_kulturowe_miedzy_pracownikiem_europejskim_i_chinskim_%E2%80%93_rozwiazywanie_problemow_sposoby_komunikacji,rid,30.html
http://www.zj.com.pl/forum_jakosci/felietony/2013/felieton,roznice_kulturowe_miedzy_pracownikiem_europejskim_i_chinskim_%E2%80%93_rozwiazywanie_problemow_sposoby_komunikacji,rid,30.html
http://tadeusz.wawak.pl/system/files/znaczenie_reformy_szkolnictwa_wyzszego_w_procesie_restrukturyzacji.pdf

