Wymagania formalne Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Ekonomii
i Informatyki:
- autorzy składają artykuły w formie elektronicznej w edytorze tekstu MS WORD
oraz jako dokument PDF (mogą zostać przesłane drogą mailową) i w formie
wydruku (1 egz.)
- zgłoszone artykuły są recenzowane przez recenzentów zewnętrznych i po uzyskaniu
pozytywnych opinii dopuszczone do druku (procedura recenzowania znajduje się
w plikach do pobrania)
- obowiązkowo artykuł musi zawierać:


afiliację autora,



tytuł w języku polskim i angielskim,



abstrakt w języku polskim i angielskim,



słowa kluczowe w języku polskim i angielskim,



jel classification (klasyfikacja dziedzinowa)

Format przyjmowanych prac:
Marginesy: górny 2,5 cm, dolny 2,5 cm, lewy/prawy 2,5 cm.
Akapit (tabulator) 1,25 cm.

Imię i nazwisko* - 11 pt Times New Roman

11 pt
11 pt
11 pt

TYTUŁ ARTYKUŁU – 14 PT Arial, Bold
11 pt
11 pt
11 pt
TYTUŁ W JĘZYKU ANGIELSKIM – 12 pt Arial – odstęp po 6 pt
Abstrakt: streszczenie w języku polskim pisane kursywą 10 pt Times New Roman, maksymalnie 10 wierszy
Summary: streszczenie w języku angielskim pisane kursywą 10 pt Times New Roman, maksymalnie 10 wierszy

11 pt
11 pt

1. Tytuły rozdziałów – 11 pt Arial, Bold. Odstępy przed 9 pt, po 6 pt
Tekst właściwy: 11 pt Times New Roman. Odstęp między wierszami pojedynczy.

2. Rysunki, fotografie, tabele
Rysunki, fotografie i tabele powinny być ponumerowane, wyśrodkowane i umieszczone w
tekście. Przypisy pod rysunkami i fotografiami należy wyrównać do lewej.

Rysunek 1. 11 pt, Times New Roman, Bold. Odstępy po 6 pt
ZASOBY

MATERIALNE

NIEMATERIALNE

Możliwości
Rzeczowy majątek

Finanse

Zapasy
Relacje

Postawy

Kompetencje

Systemy funkcjonalne

Źródło: 9 pt, Times New Roman, Italic
Źródło: M. J. Stankiewicz, Konkurencyjność przedsiębiorstwa budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w
warunkach globalizacji, TNOiK, Toruń 2002, s. 105.

3. Równania
Równania powinny zostać wyrównane do lewej strony, natomiast numery równań (w nawiasie) do
prawej strony.
(1)

Literatura – 11 pt Arial, Bold
Komarczyk L., Zarządzanie, PWE, Warszawa 1998, s. 121.
Konieczny A., Problemy małych i średnich przedsiębiorstw, „Życie Gospodarcze” 3/2003.

Przypisy na dole strony
* prof. dr hab., Zakład Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie

