
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu  
ul. Piotrkowska 278, 90-361 Łódź 
tel./fax: 42 683 44 22 
uczelnia@medyk.edu.pl  
www.medyk.edu.pl 

  
 
 

 
 

 

 
IV Międzynarodowa E-konferencja Naukowa 

 
z cyklu 

PEDAGOGIKA XXI WIEKU - DYLEMATY I WYZWANIA, 
 

KULTURA CZASU WOLNEGO WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE 
24 listopada 2016 roku 

 
 
 

STANDARDY EDYTORSKIE 
 

 
Artykuły powinny zostać przygotowane zgodnie z wymaganiami edycyjnymi                                  
i SZABLONEM ARTYKUŁU. Uczestnicy powinni przesłać rękopisy do publikacji                        
w formie elektronicznej jako pliki Word na adres e-mail: w.welskop@medyk.edu.pl  
 
Teksty, które nie zostaną przygotowane zgodnie z poniższymi wymaganiami 
technicznymi oraz zgodnie z szablonem artykułu, nie zostaną poddane recenzji - 
zostaną odesłane do Autora celem poprawnego sformatowania.  
 
WYMAGANIA TECHNICZNE 

 artykuł nie powinien przekraczać 25 000 znaków ze spacjami – min. 0,5 arkusza 
wydawniczego (20 000 znaków), by artykuł mógł zostać uznany za rozdział                     
w monografii naukowej;  

 format: A4;  
 marginesy: 2,5 cm z każdej strony;  
 czcionka: Times New Roman;  
 tekst główny: 12 pkt., wyjustowany, wcięcie pierwszego wersu 0,5 cm,  
 interlinia 1,5 pkt.;  
 tytuły rozdziałów i podrozdziałów – 12 pkt., pogrubione; 
 tabele, rysunki lub inne formy graficzne jako dodatkowy plik w formacie JPG;  
 podpisy - nad formą graficzną: 10 pkt., źródło - pod formą graficzną: 10 pkt; 
 bez numerowania stron; 
 bez przenoszenia pojedynczych znaków do nowego wiersza. 

 
 

ZASADY CYTOWANIA  
Dane bibliograficzne należy podawać w nawiasach w tekście, wymieniając nazwisko 
autora, rok publikacji oraz numery stron - np.: (Jones, 2006: 88-103).  
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