Uprzejmie prosimy o dostosowanie się do poniższych zasad redagowania artykułów:
Artykuł powinien być napisany w edytorze tekstowym Word, czcionka Times New Roman,
rozmiar 12, odstęp 1,5 wiersza. Marginesy: dolny i górny oraz prawy i lewy – 2,5 cm, bez
nagłówków, stopek i numerów stron. Tabulacja 1 cm; wyrównanie do obu marginesów.
Prosimy nie stosować podziału wyrazów, nie przerzucać pojedynczych liter kończących wers
do nowego wiersza. Objętość artykułu do 20 000 znaków (10 – 12 stron).
Informacje o autorach prosimy umieścić na początku tekstu: imię, nazwisko Autora, tytuł
naukowy, miejsce zatrudnienia
Tytuł artykułu – wyśrodkowany, czcionka 14, w języku polskim i angielskim, śródtytuły –
w języku polskim
Abstrakt – w języku angielskim, maksymalnie 15 linijek
Słowa kluczowe – w języku polskim i angielskim (5-8 słów)
Przypisy – na dole strony, wstawiane automatycznie, numerowane cyframi arabskimi,
czcionka 10.
1. Przypis bibliograficzny wydawnictw zwartych:
Np.: Ch. Day, Od teorii do praktyki. Rozwój zawodowy nauczyciela, GWP, Gdańsk
2008, s. 265.
2. Przypis bibliograficzny artykułu zamieszczonego w dziełach zbiorowych:
Np.: D. Klus-Stańska, Przerwanie szkolnego monologu znaczeń - bariery i szansę, [w:]
T. Bauman (red.), Uczenie się jako przedsięwzięcie na całe życie, Oficyna Wydawnicza
„Impuls”, Kraków 2005, s. 107.
3. Przypis bibliograficzny artykułu zawartego w czasopiśmie
Np.: M. Dudzikowa, Kompetencje autokreacyjne – możliwości ich nabywania w toku
studiów pedagogicznych, „Edukacja. Studia. Badania. Innowacje” 1993, nr 4, s. 15.
4. Przypis bibliograficzny artykułu internetowego powinien zawierać:
M. Zając, Metodyczne aspekty projektowania kursów online, [w:] M. Dąbrowski,
M. Zając (red.), Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym [online],
FPAKE, Warszawa 2005, http://www.e-edukacja.net/e-edukacja.pdf, [20.05.2005].
•

•

W przypadku cytowania tego samego dzieła wielokrotnie, prosimy o podanie pełnego
przypisu za pierwszym razem. Przy kolejnych cytowaniach należy podać: inicjały imion
(kropka) i nazwisko (przecinek), część tytułu pisany kursywą (wielokropek)... (przecinek), dz.
cyt. (przecinek), numer strony (kropka).
W przypadku cytowania tego samego dzieła w dwóch (lub więcej) przypisach, prosimy
o podanie pełnego przypisu za pierwszym razem. W następnym przypisie prosimy o podanie:
Tamże (przecinek), numer strony (kropka).

Powyższe wskazówki dotyczą także podawania źródeł pod rysunkami i tabelami (lub: Źródło:
Opracowanie własne).

Bibliografia (tylko literatura cytowana) – na końcu artykułu, sporządzona w kolejności
alfabetycznej, numerowana cyframi arabskimi.

