PATRONAT HONOROWY
REKTORA AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

WYMOGI REDAKCYJNE
Tekst nie może być wcześniej publikowany ani zgłoszony do publikacji.
Objętość artykułu: od 20 000 do 40 000 znaków ze spacjami ( do 1 arkusza
wydawniczego)
Tekst powinien być napisany w programie Word, plik zapisany w formacie
DOC.





Marginesy: 2,5 cm (lewy, prawy, górny, dolny)
Czcionka podstawowa: Times New Roman 12 pt.
Odstęp w tekście podstawowym 1,5 wiersza, justowanie obustronne.
Wcięcie pierwszego wiersza w akapicie 0,6 cm.

O zakwalifikowaniu artykułu do publikacji decydują: Komitet Redakcyjny i
Recenzenci. Komitet Redakcyjny zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów,
wprowadzania poprawek stylistycznych i redakcyjnych.
Korekta autorska powinna zostać przeprowadzona w terminie 7 dni licząc od
daty otrzymania wskazówek.
Struktura artykułu
Każdy zgłaszany artykuł powinien zawierać następujące elementy:
 Imię i nazwisko autora(ów) - umieszczone w górnym lewym rogu,
Times NewRoman, 12 pkt

 Informacje o autorach - afiliacja autorów (uczelnia, instytucja), NUMER
ORCID oraz adres poczty elektronicznej - Times New Roman, 12 pkt

 Tytuł artykułu wyśrodkowany, czcionka Times New Roman 14 pkt, wielkie litery, pogrubienie
 Śródtytuły pogrubione, Times New Roman 12 pkt, numeracja arabska.
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 Struktura tekstu artykułu:
 Wstęp – problem naukowy, cel, wykorzystane metody naukowe, zakres
tematyczny artykułu
 Część zasadnicza artykułu (podzielona numerowanymi śródtytułami),
tekst wyjustowany
 Podsumowanie
 Bibliografia
Przypisy dolne: wyjustowane, numeracja ciągła w ramach artykułu, czcionka
Times New Roman 10 pkt
Tabele: nie mogą wykraczać poza obszar tekstu głównego, tekst w tabeli czcionka Times New Roman 10 pkt. Tytuł nad tabelą, czcionka Times New
Roman 10 pkt. Pogrubione. Źródło pod tabelą, czcionka Times New Roman 10
pkt. Formatowanie tabel należy ograniczyć do niezbędnego minimum
Rysunki nie mogą wykraczać poza obszar tekstu głównego. Tytuł powinien
być umieszczony pod rysunkiem napisany czcionką Times New Roman 10
pkt pogrubioną. Źródło umieszczone pod rysunkiem, czcionka Times New
Roman 10 pkt.
Rysunki muszą być edytowalne, w odcieniach szarości
 Rysunki powinny być wykonane w jednym z następujących programów:
CorelDraw, Illustrator lub Excel. Należy je zapisać w postaci wektorowej
z możliwością nanoszenia poprawek
Bibliografia powinna być przygotowana jednolicie, bez podziału literatury np.
na pozycje książkowe i artykuły. Jedynie zasoby internetowe należy wyodrębnić
i umieścić na końcu bibliografii.
 Sporządzamy ją w porządku alfabetycznym według wzorca zamieszczonego niżej: (czcionka Times New Roman, 10 pkt, bez numeracji drugi
wers (i następne) z wcięciem):
 Klimek J., Etyka biznesu. Teoretyczne założenia, praktyka zastosowań, Difin, Warszawa 2014.
 Żelazko B., Przestrzenne aspekty tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw sieciowych w Polsce, w: Przedsiębiorstwo sieciowe i inne formy
współpracy sieciowej, red. S. Łobejko, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
 Żelazko B., Senderowska M., Rola przedsiębiorczości gmin w pozyskiwaniu
kapitału chińskiego, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, 2013, nr 2.

WAŻNE !!!: Każdy artykuł powinien zawierać w języku angielskim:
Tytuł artykułu, słowa klucze, streszczenie (max.do ½ strony)
Artykuły prosimy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 30 lipca 2019r. na
adres e-mail: mateusz.zietarski@apsl.edu.pl
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