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MONOGRAFIA NAUKOWA  

WYTYCZNE DLA AUTORÓW  
 
TEKST 

Tekst publikacji należy składać stylem zasadniczym w programie Microsoft Word i 

zapisywać w formatach: doc., docx. Hierarchia tytułów powinna być zaznaczona stopniem 

pisma. Wyróżnienia w tekście (kursywa, pogrubienie) należy nanosić ręcznie, tj. przy 

pomocy ikon lub skrótów klawiaturowych. Nie stosować automatycznych list wyliczania i list 

punktorów. Niedopuszczalne jest stosowanie wcięć akapitowych przy pomocy klawiszy 

spacji i tabulatora. Nie należy używać innych stylów akapitowych i stylów znakowych. 

 

Objętość tekstu: max. 20 000 - 25 000 znaków (ze spacjami). 

Preferowany krój pisma: Times New Roman, wielkość czcionki 12 punktów, odstępy 

między wierszami – 1,5 wiersza, bez dzielenia wyrazów. Tekst powinien być wyjustowany. 

W tekście można umieszczać tabele (wielkość czcionki w tabelach 10 punktów). 

STRUKTURA TEKSTU: 

-  w górnym lewy rogu:  

Tytuł naukowy Imię i nazwisko1  

Afiliacja: Katedra/ Instytut/ Wydział/ Uczelnia 

Następnie:  

 -  wstęp (uwzględniający m.in. cele, hipotezy badawcze/ tezy, pytania badawcze, metody 

badawcze);  

-  rozwinięcie z uwzględnieniem punktów zasadniczych artykułu; 

 - zakończenie; 

- wykaz literatury.  

Na końcu (za wykazem literatury): streszczenia – w j. polskim i j. angielskim (max. 1500 

znaków).  

 

Przypisy powinny być wstawiane automatycznie przez funkcję „wstaw przypis” bez 

dodatkowej spacji (na dole strony).  

 

 

                                                           
1  Dane kontaktowe autora artykułu: adres korespondencyjny, telefon, adres mailowy. 
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LITERATURA  

Układ alfabetyczny; pozycje według wzoru: 

─ nazwisko i inicjały imion autora, 

─ tytuł i podtytuł wyróżniony kursywą, 

─ nazwa wydawnictwa, 

─ miejsce i rok wydania. 

W przypadku artykułu należy podać: 

─ nazwisko i inicjały imion autora, 

─ tytuł wyróżniony kursywą, 

─ tytuł czasopisma w cudzysłowie lub serii naukowej, 

─ rok wydania,  

─ numer tomu lub zeszytu, poprzedzony skrótem. 

(jeśli artykuł dostępny jest online – należy dodać link, a po linku w nawiasie (dostęp:… data 

odczytania artykułu) 

Cytaty powinny być opatrzone informacją bibliograficzną w tekście w formie przypisu na 

dole strony (nazwisko i inicjały imion autora, tytuł wyróżniony kursywą, wydawnictwo, 

miejsce i rok wydania, strona).  

 

Grafika  

Obiekty graficzne (schematy, wykresy; analogicznie w przypadku tabeli) należy umieszczać 

także w osobnych plikach. W tekście prosimy zaznaczać ich miejsce. Obiekty graficzne 

prosimy umieszczać według wzoru: 

 

 

Rysunek 1. Tytuł rysunku (Times, 11, bez pogrubienia) 

Źródło: np.: Opracowanie własne (Times 10, bez pogrubienia).  
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Dane, na podstawie których są generowane wykresy, należy dostarczać w osobnych plikach w 

formie tabel. Wykresy prosimy umieszczać pojedynczo w osobnych plikach MS Word przy 

użyciu funkcji „Wstaw wykres”. Pliki MS Excel powinny być również dostarczane osobno i 

zawierać jedynie 1 arkusz z danymi i 1 wykres. Nie należy umieszczać arkuszy Excela w 

plikach Worda przy użyciu funkcji „wstaw obiekt” (!).  

 

Grafika wektorowa – preferowane programy: CorelDraw i format CDR oraz Adobe lllustrator 

– i formaty Ai, EPS lub PDF  (z możliwością edycji). Grafika wektorowa powinna być 

zapisana w trybie CMYK bez użycia kolorów dodatkowych. 

 

Grafika bitmapowa – przy proporcji 1:1 rozdzielczość  300 ppi, tryb koloru s-RGB lub Adobe 

RGB (1998). Preferowane formaty: RAW, TIFF, PSD i JPEG o wysokiej jakości (jak 

najmniejszym stopniu kompresji). Czarno-białe rysunki w postaci bitowej powinny mieć 

rozdzielczość 600 ppi. Mapy bitowe należy dostarczać jako osobne grafiki (nie osadzane w 

plikach tekstowych). Grafika internetowa o niskiej rozdzielczości (zazwyczaj 72 lub 96 ppi) 

nie nadaje się do reprodukcji w poligrafii. 

 

Przygotowany tekst należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie: do 30.03.2020 na 

adres: espoleczna@up.krakow.pl wpisując w tytule: Artykuł_monografia_imi ę i 

nazwisko autora 

Następnie teksty zostaną przekazane do recenzji. Autorzy otrzymają informacj ę o ich 

wyniku. Monografia planowana jest do opublikowania w 2020 r.  

 

 

 


