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Załącznik nr 2

WYMAGANIA EDYTORSKIE

Warunkiem zakwalifikowania artykułu do druku jest uzyskanie pozytywnej recenzji oraz spełnienie
poniższych wymogów redakcyjnych:
• tekst artykułu nie może przekraczać 20 stron,
• format Word, czcionka 12 Times New Roman, odstęp 1,5 wiersza, tekst wyjustowany,
marginesy 2,5 cm,
• przypisy według standardu europejskiego (na dole każdej strony) wg wzoru:
K. Olechnicki, P. Załęcki, Słownik socjologiczny, Wydawnictwo Graffiti BC, Toruń 1999, s 23.
L. Pytka, Resocjalizacja – anachronizm, utopia czy nowe wyzwanie socjopedagogiczne? [w:] B.
Urban (red.) Dewiacje wśród młodzieży, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001,
s. 34.
W. Sikorski, Psychoterapia jako czynnik wspomagający w praktyce wychowawczej, „Opieka –
Wychowanie – Terapia” 1995, nr 3, s. 21.
• w tekście przy autorach podajemy inicjały imienia i nazwisko konsekwentnie za każdym
razem,
• bibliografia winna być przygotowana w układzie alfabetycznym bez podziału na rodzaje
publikacji, wszędzie powinny być podane: wydawnictwo, natomiast przy artykułach i
rozdziałach prac zbiorowych strony, wg wzoru:
Terelak J. F., Psychologia stresu, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2001.
Furmanek W., Praca jako wartość w pedagogice współczesnej, [w:] Praca człowieka jako kategoria
współczesnej
pedagogiki,
(red.)
W.
Furmanek,
Wydawnictwo
Diecezjalne
i Drukarnia w Sandomierzu, Rzeszów – Warszawa 2000.
Malec J., Posługi religijne w zakładach karnych, „Przegląd Penitencjarny i Kryminologiczny” 1989, nr
14-15.
• do artykułu należy dołączyć informację o autorze,
• wydruk jednostronny na białym papierze A4, zgodny z wersją elektroniczną, wersja
elektroniczna zapisana na płycie CD,
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• układ pracy powinien być następujący: imię i nazwisko autora, afiliacja, tytuł artykułu,
streszczenie i słowa kluczowe – w języku polskim i angielskim (dopuszczalna objętość 100-150
słów), tekst właściwy, bibliografia.

Wypełnioną kartę zgłoszeniową prosimy odesłać do dnia 27 kwietnia 2018 roku na adres:
Staropolska Szkoła Wyższa, Wydział Zamiejscowy w Myślenicach, ul. Jagiellońska 8, 32-400
Myślenice
z
dopiskiem
KONFERENCJA
2018
lub
drogą
elektroniczną:
mce.wsetins@gmail.com w terminie do 30 czerwca 2018.

Teksty nie spełniające wymogów edytorskich nie będą przyjmowane.

