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Tytuł naukowy Imię i nazwisko1 (Times, 12, pochylone, do lewej)
Katedra/Instytut/Zakład (Times, 9, do lewej)
Uczelnia (Times, 9, do lewej)

Tytuł (Times, 13, bold, wyśrodkowany)

PODTYTUŁ (TIMES, 11, WYŚRODKOWANE, KAPITALIKI)
Prosimy o przygotowanie tekstu w formacie B5 ISO o objętości mieszczącej
się w granicach 20000-21000 znaków.
Treść artykułu: Times, 11, odstęp pojedynczy, wyjustowany, kolejne akapity
należy rozpoczynać wcięciem – klawisz Tab, 0,5 cm.
 Wszelkie obiekty (w tym rysunki czy wykresy) powinny być wykonane w
tonacji czarno-białej (z wykorzystaniem odcieni szarości),
100
80
60

Wsch.

40

Zach.

20

Płn.

0
1. Kw 2. Kw 3. Kw 4. Kw

Rysunek 1. Tytuł rysunku (Times, 11, bez pogrubienia)
Źródło: opracowanie własne (Times 9, bez pogrubienia).

Odwołania do literatury (styl harwardzki) należy umieszczać w tekście głównym w nawiasie, np. [Kowalski, 2005 i podać nr strony w przypadku cytowania
lub przytaczania poglądu]. W przypadku źródeł internetowych odwołania należy
sporządzić wg wzoru: [Kowalski, (http)] lub jeśli w artykule internetowym brak
nazwiska wówczas należy zamieści pierwsze słowa tytułu: [Teoria przedsiębiorstwa…, (http)], natomiast pełny opis wraz z adresem internetowym należy zamieścić w wykazie literatury.
Wykaz literatury należy umieścić na końcu artykułu.
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Streszczenie (Times, 9, pochylone, wyśrodkowane)
Abstrakt o objętości 200-250 słów (obowiązkowo min. 200 słów) powinien być przygotowany w języku polskim i w języku angielskim (łącznie z przetłumaczeniem tytułu referatu na język
angielski). (Times, 9)
Słowa kluczowe (do 5 w języku polskim oraz angielskim)

Tytuł w Jęz. Ang. (Times, 11, bold, wyśrodkowany)
Summary (Times, 9, pochylone, wyśrodkowane)
Streszczenie w języku angielskim (200-250 słów) (Times, 9)

Keywords:
JEL:
(numery klasyfikacji JEL są dostępne: http://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php)

Tytuł
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Dostosowanie literatury do wymogów systemu DOI – wskazówki dla Autorów
1. W wykazie literatury powinny się znaleźć tylko te pozycje,
które były cytowane w tekście artykułu.
2. Autorzy są zobowiązaniu do zweryfikowania wszystkich publikacji zawartych w literaturze, czy posiadają one nr DOI.
Weryfikacji dokonuje się na stronie:
http://www.crossref.org/guestquery
Aby sprawdzić daną pozycję należy wypełnić co najmniej dwie pozycje”
„First Author” i „Article Title” oraz kliknąć opcję „serach”.
Zobacz poniższy zrzut ekranu:

Jeżeli publikacja (artykuł) posiada nr DOI, pojawia się ona jak na
poniższym zrzucie ekranu:
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Autor

Należy skopiować nr DOI danego artykułu i umieścić go na końcu
cytowanej pozycji w zestawieniu literatury:
Przykład:
Tonkiss F., 2009, Trust, Confidence and Economic Crisis, “Intereconomics” no. 5, http://dx.doi.org/10.1007/s10272-009-0295-x.

