Publikacja artykułów przygotowanych na XXVIII Zjazd Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji
planowana jest w następujących czasopismach i monografiach:

PRZEGLĄD ORGANIZACJI
(czasopismo znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSW – 20 punktów)
Język artykułu: polski i angielski
Tematyka: Zarządzanie organizacją
FOLIA OECONOMICA STETINENSIA
(czasopismo znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSW – 20 punktów)
Język artykułu: angielski
Tematyka: preferowane artykuły badawcze prezentujące wyniki badań empirycznych z wykorzystaniem metod
ilościowych
MARKETING INSTYTUCJI NAUKOWYCH I BADAWCZYCH
(czasopismo znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSW – 20 punktów)
Język artykułu: angielski
Tematyka: Zarządzanie instytucją naukowo-badawczą
PROBLEMY ZARZĄDZANIA
(czasopismo znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSW – 20 punktów, indeksowane w Emerging
Sources Citation Index (ESCI) – Web of Science)
Język artykułu: angielski
Tematyka: Transformacja cyfrowa – marketing, handel, konsumpcja. Preferowane artykuły przygotowane we
współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi.
MARKETING I RYNEK
Język artykułu: polski lub angielski
Tematyka: marketing, handel, konsumpcja
MONOGRAFIA NAUKOWA wydana w POLSKIM WYDAWNICTWIE EKONOMICZNYM
(wydawnictwo znajdujące się w wykazie ministerialnym wydawnictw publikujących recenzowane monografie
naukowe)
Język artykułu: polski
Tematyka: Marketing, handel, konsumpcja

O zakwalifikowaniu artykułu do danego czasopisma lub monografii decyduje tematyka opracowania, natomiast
o przyjęciu artykułu do druku wydawnictwo - na podstawie otrzymanych recenzji. Artykuły nie spełniające
wymogów formalnych nie będą kierowane do publikacji.

Wymogi formalne artykułu przygotowanego na XXVIII Zjazd Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji
1.
2.
3.
4.
5.

Tekst artykułu nie może być nigdzie wcześniej publikowany ani rozpatrywany pod kątem publikacji w innym
czasopiśmie.
Teksty należy przesyłać do dnia 30.09.2019 r. drogą elektroniczną na adres: biuro@zjazdkatedr2020.pl
Objętość tekstu: do 20 000 znaków ze spacjami (pół arkusza wydawniczego), ale nie więcej niż 15 stron A4
(łącznie ze streszczeniem, słowami kluczowymi, przypisami i bibliografią).
Wykresy i tabele nie mogą być skanowane. Wykresy powinny być przygotowane w Excelu (z konwersją do
Worda) w kolorze czarno-białym. Pod wykresami i tabelami należy podać tytuł wykresu/tabeli oraz źródło.
Artykuł powinien zostać przygotowany wg. następującego szablonu:

w języku polskim:
• Imię i nazwisko
• Nazwa instytucji reprezentowanej (afiliacja)
• Numer ORCID
• Tytuł artykułu w języku polskim
• Streszczenie w języku polskim
• Słowa kluczowe w języku polskim
• Kody JEL (JournalEconomicLiterature)
• Treść artykułu (z umieszczeniem śródtytułów)
• Bibliografia
• Tytuł artykułu w języku angielskim
• Summary
• Keywords
• JEL code (JournalEconomicLiterature)
• Afiliacja autora: tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko, nazwa Uczelni/Wydziału/Katedry (lub nazwa
innej instytucji, reprezentowanej przez Autora artykułu), adres korespondencyjny, numer telefonu, adres
mailowy.
w języku angielskim:
• Imię i nazwisko
• Nazwa instytucji reprezentowanej (afiliacja)
• Numer ORCID
• Tytuł artykułu w języku angielskim
• Summary
• Keywords
• JEL code (JournalEconomicLiterature)
• Treść artykułu (z umieszczeniem śródtytułów)
• Bibliografia
• Tytuł artykułu w języku polskim
• Streszczenie w języku polskim
• Słowa kluczowe w języku polskim
• Kody JEL (JournalEconomicLiterature)
• Afiliacja autora: tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko, nazwa Uczelni/Wydziału/Katedry (lub nazwa
innej instytucji, reprezentowanej przez Autora artykułu), adres korespondencyjny, numer telefonu, adres
mailowy.
6.

Czcionka: Times New Roman
Interlinia: 1,5
Marginesy (górny, dolny, lewy i prawy): 2,5 cm
Wielkość i styl czcionki wg. szablonu poniżej.

7. Odniesienia w tekście do źródła:
•
•
•
•
•
•

w celu odesłania do źródła nie stosuje się przypisów, a jedynie w tekście, w nawiasie wpisuje nazwisko
autora i rok wydania, np. (Pokorska, 2002).
jeśli autorów jest dwóch to wpisuje się oba nazwiska, np. (Mitchener & Echikson, 2003)
w przypadku większej liczby autorów wpisuje się pierwszego a następnie łaciński skrót et al. np.
(Prandecki et al., 2011)
w przypadku odniesienia do kilku publikacji w pierwszej kolejności stosuje się kolejność alfabetyczną, a
następnie chronologiczną, np. (Lange, 1965; Pokorska, 2002; Prandecki, 2011; Prandecki, 2012).
w przypadku odniesień do kilku pozycji tego samego autora publikowanych w tym samym roku
wprowadza się dodatkowy zapis literowy, np. (Prandecki, 2012a; Prandecki, 2012b).
w przypadku odniesień do publikacji dwóch osób o tym samym nazwisku należy dodać ich inicjały), np. (K.
Prandecki, 2011; J. Prandecki, 2011).

8. Cytowanie odbywa się na tych samych zasadach. Konieczne jest, aby dodatkowo w nawiasie podać numer
strony, którą cytujemy, np. (Pokorska, 2002, s. 21).
9. Bibliografia w standardzie APA:
•

Publikacje książkowe jednego autora:

Nazwisko, Inicjał imienia. (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo.
•

Publikacje książkowe wielu autorów:

Nazwisko, Inicjał imienia., Nazwisko, Inicjał imienia. i Nazwisko, Inicjał imienia. (rok). Tytuł książki. Miejsce
wydania: Wydawnictwo.
•

Publikacje książkowe redagowane:

Nazwisko, Inicjał imienia. (red.) (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo.
•

Rozdziały w publikacjach książkowych zbiorowych:

Nazwisko, Inicjał imienia. (rok). Tytuł rozdziału. W: Inicjał imienia. Nazwisko (red.), Tytuł książki (tom, strony).
Miejsce wydania: Wydawnictwo.
•

Artykuły w czasopiśmie:

Nazwisko, Inicjał imienia. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma, tom (numer), strony (bez skrótu „s.”)
•

Referaty:

Nazwisko, Inicjał imienia. (rok). Tytuł referatu. Referat wygłoszony na: Nazwa konferencji. Miejsce.
•

Raporty instytucji:

Instytucja (rok). Tytuł raportu. Miejsce wydania: Instytucja.
•

Publikacje w druku:

Nazwisko, Inicjał imienia. (w druku). itd.
•

Prace nieopublikowane:

Nazwisko, Inicjał imienia. (rok). Tytuł pracy. Niepublikowana praca doktorska. Miejsce: Nazwa uczelni.
•

Źródła internetowe:

Po całym opisie bibliograficznym dodatkowo dopisujemy:
http://www.adres strony (dd.mm.rok).
Data w nawiasie oznacza datę dostępu

