
 

 

 

 

Instrukcja dla autorów 
 

 

 

 

 

W Studiach Metodologicznych publikowane s  artyku y w j zyku polskim i j zyku 

angielskim. 

Teksty prosimy przesy a  na adres: 

studmet@amu.edu.pl lub rzepinskit@wp.pl 

Tekst powinien by  przygotowane wed ug podanego poni ej schematu: 

1. Artyku  cznie z bibliografi  nie powinien przekracza  36 000 znaków (20 stan-

dardowych stron tekstu). 

2. Tabele ryciny i ilustracje prosimy o umieszczanie w osobnym pliku. W tek cie 

w a ciwym powinny wyst powa  wy cznie odpowiednie oznaczenia. 

3. Prosimy o stosowanie edytora równa  programu Word. 

4. Odno niki do literatury zarówno w tek cie, jak i w przypisach powinny mie  

nast puj c  posta : 

a) [Kowalski, 2002, s. 22–34], 

b) w przypadku kilku publikacji danego autora, które ukaza y si  w tym samym 

roku: [Kowalski, 2002a, s. 20] itd.  

5. Przypisy nale y umie ci  na dole strony. 

6. Bibliografia powinna by  zamieszczona na ko cu tekstu alfabetycznie wed ug 

nast puj cego schematu: 

a) Czarnocka M., (2006), „O niemo liwo ci naturalizowania epistemologii”, 

Przegl d Filozoficzny – Nowa Seria, 2(58), s. 137–153. 

b) Wigner E., (2002), „Niepoj ta skuteczno  matematyki w naukach przyrod-

niczych”, [w:] Wspó czesna filozofia matematyki, [red.] R. Murawski, War-

szawa, PWN, s. 293–309. 

c) Wójcicki R., (1982), Wyk ady z metodologii nauk, Warszawa, PWN. 

7. Po uzyskaniu pozytywnych recenzji autorzy zobowi zani s  do podpisania zgo-

dy na publikacj  artyku u w Studiach Metodologicznych oraz zgody na umiesz-

czenie artyku u w formie elektronicznej na stronie czasopisma.  

8. Autorzy s  zobowi zani do uzyskania zgody na powielenie i wykorzystanie  

w swojej publikacji zdj , rycin i ilustracji pochodz cych z innych róde .  

 



2�2 Informacje dla autorów 

Redakcja zwraca si  z pro b  o przes anie osobnego pliku zawieraj cego nast puj ce 

informacje: 

a) imi  i nazwisko Autora/Autorów; 

b) tytu  w j zyku polskim i j zyku angielskim; 

c) do 5 s ów kluczowych w j zyku polskim i angielskim; 

d) abstrakt w j zyku polskim i j zyku angielskim 300–500 znaków; 

e) afiliacja ka dego z Autorów; 

f) adres do korespondencji oraz adres e-mail; 

g) drugi plik powinien zawiera  wy cznie tytu  w j zyku polskim i tekst w a-

ciwy. 


