Wymagania redakcyjne do publikacji artykułów w czasopiśmie naukowym
„Bezpieczeństwo Obronność Socjologia”
Tekst należy nadesłać w postaci elektronicznego dokumentu tekstowego w edytorze Word
oraz za pośrednictwem formularza zgłoszenia artykułu.
Artykuł powinien mieć następujący układ: tytuł, streszczenie, słowa kluczowe, wprowadzenie
dotyczące inspiracji teoretycznych, część metodologiczną, opis badań, główny wywód
teoretyczny, wnioski.
Tytuł artykułu: tytuł powinien być podany w dwóch językach: polskim i angielskim.
Streszczenie: powinno być w języku polskim oraz języku angielskim.
Słowa kluczowe: w artykule słowa kluczowe (od 3 do 5) powinny być podane w dwóch
językach: polskim i angielskim.
Objętość tekstu: do 1 arkusza wydawniczego, czyli 40 tys. znaków ze spacjami (ok. 16 stron
A4). Na objętość artykułu składa się: tekst wraz wykresami i tabelami, streszczeniem w
języku polskim i angielskim (max. po 250 słów), słowami kluczowymi (max. 5 słów) i
bibliografią oraz afiliacją.
Format i układ strony: wszystkie marginesy 2,5 cm, tekst wyjustowany, czcionka Times
New Roman 12 pkt (w przypisach dolnych 10 pkt), interlinia 1,5 wiersza.
Tabele i wykresy: oznaczenia cyfrą arabską, tytuł powinien znajdować się nad obiektem, a
źródło pod nim. Czcionka w tabelach od 9 do 11 pkt, pojedynczy odstęp pomiędzy wierszami.
Wykresy (ryciny, zdjęcia) należy przesłać w odrębnym pliku (Excel w przypadku wykresów,
pozostałe – plik graficzny).
Skróty: mają być objaśnione w tekście w miejscu pierwszego zastosowania.
Przypisy według wzoru:
A. Nowak, Organizacje i uwarunkowania ich rozwoju, Wydawnictwo ABC, Warszawa 2015,
s. 10 (przypis prosty).
A. Kowalski, Współczesne problemy społeczeństw krajów rozwijających się, [w:] Świat
współczesny, red. C. Polańska, Novum, Lublin 2010, s. 75 – 81 (przypis do książki pod
redakcją).
A. Nowak, Jak skutecznie radzić sobie ze stresem w pracy, „Psychologia Pracy”, 2013, nr 1,
s. 125 – 128 (przypis do czasopisma).
http://sjp.pwn.pl/sjp/kultura-masowa;2476453.html
internetowej)
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Bibliografia sporządzona według wzoru:
Nowak A., Organizacje i uwarunkowania ich rozwoju, Wydawnictwo ABC, Warszawa 2015,
s. 10.
Kowalski B., Współczesne problemy społeczeństw krajów rozwijających się, [w:] Świat
współczesny, red. C. Polańska, Novum, Lublin 2010, s. 75 – 81 (do książki pod redakcją).
Nowak A., Jak skutecznie radzić sobie ze stresem w pracy, „Psychologia Pracy”, 2013, nr 1,
s. 125 – 128 (z czasopisma).
http://sjp.pwn.pl/sjp/kultura-masowa;2476453.html
internetowej).
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Bibliografia powinna być umieszczona na końcu tekstu zasadniczego i ułożona w porządku
alfabetycznym.
Przyjęcie artykułu do publikacji uzależnione będzie od opinii recenzentów, którzy mogą
zwrócić się do autora z prośbą o korektę niektórych fragmentów tekstu. Redakcja czasopisma
„Bezpieczeństwo Obronność Socjologia” zastrzega sobie prawo do poprawek językowych,
graficznych i zmian w układzie tekstu, niewpływających na jego wartość merytoryczną.
Dodatkowo do artykułu powinna być dołączona nota biograficzna autora/autorki.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019
roku w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (§ 8 pkt 2, § 12 pkt 1) autor artykułu
naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym niezamieszczonym w wykazie
czasopism otrzymuje 5 punktów. Dotyczy to artykułów opublikowanych w latach 2017 –
2020.

