Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa
„Stymulacja i wspomaganie rozwoju człowieka w biegu życia”
WYTYCZNE DO PUBLIKACJI
Uczestnicy konferencji mają możliwość opublikowania swoich tekstów w czasopiśmie
naukowym lub w monografii.
Poniżej zamieszczamy wytyczne którymi należy się kierować podczas przygotowania
tekstów.
Artykuł należy przesłać do 8 czerwca 2018 r. na adres konferencjasiw@up.krakow.pl
I. PUBLIKACJA ROZDZIAŁU W MONOGRAFII WIELOAUTORSKIEJ (5 pkt.)
Artykuł naukowy powinien być zapisany w formacie MS Word (.doc) lub rtf i zawierać
ok. 40 000 znaków ze spacjami (1 ark. wydawniczy), wraz z przypisami, literaturą
cytowaną, tabelami, rycinami i załącznikami.
Objętość artykułu nie powinna przekraczać 30 stron znormalizowanego
maszynopisu (wliczając: słowa kluczowe, abstrakt oraz krótką notkę o autorze).
Autorów prosimy o zastosowanie się do poniższych ogólnych wytycznych:
1. Na stronie tytułowej artykułu, pod tytułem należy dołączyć notę biograficzną
podając: imię i nazwisko autora, afiliację, adres e-mail oraz krótką informację
o sobie.
2. Streszczenie artykułu powinno znaleźć się pod notą biograficzną i zawierać maks.
250 - 300 słów. Streszczenie powinno zostać napisane w języku polskim
i angielskim. Pod streszczeniem należy umieścić słowa kluczowe w języku polskim
i angielskim (3 - 5 słów).
3. Układ strony:
 Marginesy dolne i górne po 2,5 cm; marginesy boczne po 2 cm.
 Czcionka: TIMES NEW ROMAN
 Tytuł pracy: 13 pkt, Times New Roman CE ( pogrubione)
 Tekst zasadniczy: 12 pkt, Time New Roman CE
 Tytuły tabel: 11 pkt. Time New Roman CE
 Interlinia 1,5 pkt.

4. W tekście należy zaznaczyć odniesienia do literatury, podając w nawiasie
nazwisko autora oraz rok wydania publikacji, do której się odwołujemy.
W przypadku cytowania tekstu wieloautorskiego podajemy nazwiska wszystkich
autorów, a w kolejnych przywołaniach tylko pierwszego. Jeżeli nazwisko nie
występuje w nawiasie to należy w pierwszym przywołaniu wpisać pełne imię
i nazwisko a w nawiasie wyłącznie rok publikacji.
5. Tabele i ilustracje należy umieścić w środku tekstu. Tabele należy oznaczyć cyfrą
arabską. Każda tabela powinna zawierać tytuł umieszczony na górze tabeli oraz
źródło umieszczone pod tytułem tabeli (czcionki tytułu tabeli 11 pkt; czcionka
tekstu w tabelach od 9 - 11 pkt., tekst wyjustowany, z pojedynczym odstępem
pomiędzy wierszami).
BILBIOGRAFIA
 powinna być umieszczona na końcu tekstu zasadniczego,
 pozycje w bibliografii powinny być numerowane i ułożone w porządku
alfabetycznym według nazwisk autorów,
 spis bibliograficzny na końcu artykułu powinien odpowiadać standardom APA
(American Psychological Association Manual www.apastyle.org).
Wskazania przy tworzeniu bibliografii:
- cytowanie artykułów z czasopism naukowych
a) w przypadku gdy autorem jest jedna osoba
Nazwisko autora, Inicjał imienia. (ROK WYDANIA). Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma,
tom czasopisma, numer zeszytu, strony artykułu.
np.
Veiga, F. H. (2016). Assessing student Engagement in School: Development and
validation of a four-dimensional scale. Procedia - Social and Behavioral Sciences,
217, 813 – 819.
b) w przypadku artykułu wieloautorskiego
Nazwisko autora, Inicjał imienia., Nazwisko autora, Inicjał imienia. (ROK WYDANIA).
Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma, tom czasopisma, numer zeszytu, strony artykułu.
np.
Wang M. T., Chow A., Hofkens T., Salmela – Aro K. (2015). The trajectories of
student emotional engagement and school burnout with academic and psychological
development: Findings from Finnish adolescents. Learning and Instruction, 36, 57 –
65.

- cytowanie pozycji książkowych
Nazwisko autora, Inicjał imienia. (ROK WYDANIA).
Wydawnictwo.

Tytuł książki. Miejsce:

np.
Sęk, H. (2005). Psychologia kliniczna. Warszawa: PWN.
- cytowanie rozdziałów z monografiach naukowych:
Nazwisko autora, Inicjał imienia. (ROK WYDANIA). Tytuł rozdziału. W: Nazwisko i
Inicjał redaktora (red.), Tytuł książki, strony. Miejsce wydania: Wydawnictwo.
np.
Szabowska – Walaszczyk A. (2010). Zaangażowanie w pracy i organizacji – przegląd
problematyki i narzędzi pomiaru. W: A.M. Zawadzka (red.), Psychologia zarządzania
w organizacji,143 – 169. Warszawa: PWN.
Przyjęcie tekstu do druku uzależnione jest od pozytywnej opinii recenzentów
oraz Komitetu Organizacyjnego. Prace niespełniające wymogów edytorskich
przedstawionych powyżej będą odsyłane do autorów w celu poprawy. Autor będzie
miał określony czas na dokonanie poprawek zgodnie ze wskazówkami recenzentów i
redaktorów monografii.
Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do poprawek językowych, graficznych,
które nie wpływają na wartość merytoryczną pracy. Za opublikowane prace autorzy
nie otrzymują honorarium.
Planowany termin wydania monografii – III – IV kwartał 2018 r.
Ewentualne pytania proszę kierować na adres: konferencjasiw@up.krakow.pl

II. PUBLIKACJA ARTYKUŁU W CZASOPIŚMIE NAUKOWYM (6 pkt.)
Teksty wystąpień przygotowane w formie artykułu naukowego mogą zostać
opublikowane w czasopiśmie Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis.
Studia Psychologica (Lista B czasopism punktowanych MNiSW 2015 - liczba
punktów: 6) w roku 2019.
Zapraszamy do nadsyłania tekstów empirycznych, teoretyczno-problemowych,
przeglądowych, raportów z badań. Przesłane prace mogą być oparte na metodach
ilościowych, jak i jakościowych, a także mieć formę studium przypadku.
Podczas przygotowania tekstu prosimy o wypełnienie wymogów edytorskich
czasopisma znajdujących się na stronie http://studia-psychologica.up.krakow.pl/?l=pl.
Oryginalne prace mogą być napisane w języku polskim lub angielskim. Artykuł
naukowy nie powinien przekraczać 1 ark. wydawniczego (40 000 znaków ze
spacjami), wraz z przypisami, literaturą cytowaną, tabelami, rycinami i załącznikami.

Warunkiem podstawowym rozpoczęcia procedury recenzowania jest zgodność tekstu
z profilem czasopisma. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu artykułu do publikacji
będzie podejmowana w oparciu o dwie opinie niezależnych recenzentów, zgodnie z
przyjętą procedurą recenzowania.
Kompletne teksty należy przesłać emailem na adres konferencjasiw@up.krakow.pl
do dnia 8.06.2018

III. PUBLIKACJA W MONOGRAFII AUTORSKIEJ – do 3 autorów (25 pkt.)

Organizatorzy przewidują możliwość publikacji monografii autorskiej (3 autorów)
obejmującej tematykę z zakresu:
 stymulowania rozwoju dzieci i młodzieży,
 wspierania prawidłowego rozwoju w średnim i późnym dzieciństwie,
 rozwijanie kompetencji emocjonalnych w u dzieci i adolescentów.
Rozdział w monografii powinien być zapisany w formacie MS Word (.doc) lub rtf i
zawierać ok. 80 000 znaków ze spacjami (2 ark. wydawnicze), wraz z przypisami,
literaturą cytowaną, tabelami, rycinami i załącznikami.
Objętość artykułu nie powinna przekraczać 60 stron znormalizowanego
maszynopisu (wliczając: słowa kluczowe, abstrakt oraz krótką notkę o
autorze).
Komitet redakcyjny zastrzega sobie prawo wyboru współautorów monografii.
W sprawie szczegółów prosimy o kontakt mailowy konferencjasiw@up.krakow.pl

