Załącznik nr 5
do Regulaminu przyznawania dofinansowania przez Radę Konsultacyjną do spraw
Studenckiego Ruchu Naukowego

ZASADY REDAGOWANIA ARTYKUŁÓW DO
„ROCZNIKA STUDENCKIEGO RUCHU NAUKOWEGO
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO”

1. W „Roczniku” mogą być publikowane artykuły studentów studiów licencjackich
i magisterskich oraz doktorantów. Artykuły mogą przedstawiać wyniki badań
prowadzonych w ramach projektów Kół Naukowych oraz indywidualnych.
2. Artykuł do „Rocznika” powinien być zapisany w postaci pliku tekstowego
w programie MS Word i dostarczony w formie elektronicznej. Oprócz tego do
każdego tekstu powinna być dołączona recenzja, zgodna z uchwałą Rady
Konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu Naukowego o której mowa w § 12 ust. 1 pkt
1 Regulaminu przyzwania dofinansowania przez Radę Konsultacyjną do spraw
Studenckiego Ruchu Naukowego na studencki ruch naukowy, napisana przez
pracownika naukowego i wersja papierowa recenzowanego artykułu.
3. Do każdego tekstu autor powinien dołączyć następujące dane:
a) swoje imię i nazwisko;
b) rok studiów, wydział, (kierunek studiów);
b) numer telefonu;
c) adres e-mail;
d) w przypadku projektu Koła Naukowego – nazwę Koła oraz sygnaturę wniosku do
Rady Konsultacyjnej;
e) imię, nazwisko, stopień lub tytuł naukowy oraz jednostkę zatrudniającą
recenzenta.
4. Artykuł powinien liczyć do 15 stron i być napisany czcionką Times New Roman –
rozmiar 12, odstęp 1,5, marginesy standardowe (2,5 cm z dołu, z góry, z prawej
i z lewej).
5. Artykuł powinien zawierać wstęp, rozwiniecie i wnioski oraz powinien być
podzielony na rozdziały i akapity.
6. Do każdego artykułu należy dołączyć jego streszczenie oraz kluczowe słowa
w dwóch językach: polskim i angielskim.
7. Wszystkie cytowania użyte w tekście powinny w nawiasie zawierać nazwisko
autora (autorów) oraz datę publikacji – wg wzoru:
a) w przypadku jednego autora – (Choiński, 2000);
b) w przypadku dwóch autorów – (Dadlez i Jaroszewski, 1994);
c) w przypadku trzech lub więcej autorów - (Dzierżek i in., 1987);
d) w przypadku, gdy powołanie dotyczy więcej niż jednej publikacji różnych autorów (Dzierżek i in., 1987; Kenig i Lindner, 2001);
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e) w przypadku, gdy powołanie dotyczy więcej niż jednej publikacji tego samego
autora lub autorów (Dzierżek i in., 1987, 2003a, 2003b);
f) w przypadku cytowania autora za pośrednictwem innej publikacji - (Lindner, 1994
za Lindnerem i in., 2003);
g) w przypadku cytowania tekstu ze strony internetowej umieścić za jej adresem(dostęp: 9.01.1994 r.).
8. Ilustracje zamieszczane w artykule powinny być czarno – białe. Wszystkie zdjęcia,
mapy, przekroje, schematy, rysunki i tabele traktowane są jako kolejne figury, które
powinny mieć w tekście odnośnik w postaci: (Fig. 1), (Fig.1 i 2), (c na fig. 1). Figury
należy zamieszczać kolejno zgodnie z kolejnością pojawiania się ich odnośników
w tekście. Pod każdą figurą powinien zostać umieszczony:
a) numer figury;
b) tytuł figury;
c) w przypadku, gdy figura zaczerpnięta jest z innej publikacji - jej autora.
Przykład prawidłowego oznaczenia figury:
„Fig. 1. Schemat chronostratygraficzny osadów ostatniego zlodowacenia w strefie
północnych zboczy Tatr i na Podhalu (wg Lindnera, 1994).”
9. Każdą ilustrację zamieszczoną w tekście należy załączyć w osobnym pliku
w formacie JPG i opisać ją wedle wzoru z punktu 8.
10. Na końcu artykułu należy zamieścić spis literatury. W spisie powinny znaleźć się
wszystkie cytowane pozycje ułożone w kolejności alfabetycznej według nazwisk
autorów. Nazwy powinny być pełne – nie należy stosować skrótów.
Przykłady spisu cytowanej literatury:
a) Czasopismo:
AUTOR/AUTORZY, Data. Tytuł artykułu. Czasopismo, Vol. (numer zeszytu –
jeżeli są zeszyty). Strony.
DZIEREK J., LINDNER L., NITYCHORUK J. 1987. Rzeźba i osady
czwartorzędowe Doliny Pięciu Stawów Polskich (Wysokie Tatry). Przegląd
Geologiczny, 35. 8-15.
b) Książka:
AUTOR/AUTORZY, Data. Tytuł. Wydawnictwo, Miejsce wydania. Strony
BAC-MOSZASZWILI M., GĄSIENNICA SZOSTAK M. 1990. Tatry Polskie.
Przewodnik geologiczny dla turystów. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
1-159.
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c) Rozdział z książki opracowywanej przez kilku autorów:
AUTOR/AUTORZY ROZDZIAŁU, Data. Tytuł rozdziału. W: REDAKTOR KSIĄŻKI
(red.). Tytuł książki. Wydawnictwo, Miejsce wydania. Strony.
MARKS L. 1992. Osady i formy rzeźby lodowcowej i wodnolodowcowej.
W: LINDNER L. (red.). Czwartorzęd. Osady, metody badań, stratygrafia.
Wydawnictwo Polskiej Agencji Ekologicznej, Warszawa. 92-153.
d) Materiały z konferencji, zjazdów itp.
AUTOR/AUTORZY, Data. Tytuł artykułu, referatu. Nazwa konferencji wraz
z miejscem i dokładną datą. Wydawca, Miejsce wydania. Strony
ŁUKASIAK D. 2007. Geomechaniczna ocena osuwiskowości skał fliszowych
w rejonie zbiornika Wisła-Czarne. Geotechnika w budownictwie i górnictwie.
XXX Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii. Szklarska Poręba
11-16 marca 2007. Wrocław, 413-420.
10. Teksty powinny być dostosowane do poniższych zasad przed złożeniem Radzie.
11. Tekst nie dający się edytować nie będzie brany pod uwagę w procesie
redakcyjnym.
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