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WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW
Maszynopis powinien być jednostronny, z podwójnymi odstępami między wierszami.
Lewostronny margines 4 cm, prawostronny 2 cm. Obowiązującą czcionką jest Times New Roman 12
p. Maszynopis nie powinien przekraczać 1 500 znaków. Streszczenie nie powinno zawierać żadnych
„twardych” znaków.
Streszczenie w języku polskim i w języku angielskim powinno być przygotowane
w następującym porządku:
•

tytuł artykułu w języku polskim/angielskim

•

imiona i nazwiska autorów oraz ich afiliacje w formacie:

(Anna KOWALSKA – Instytut Chemii, Politechnika Wrocławska, Wrocław)
(Anna KOWALSKA – Faculty of Chemistry, Wrocław University of Technology, Wrocław)
• streszczenie artykułu w języku polskim/angielskim (ok. 1 500 znaków)
Jednostki – obowiązuje układ SI oraz międzynarodowe symbole literowe. Jednostki w tekście pisane
są po znaku spacji, bez nawiasów.
Równania matematyczne w edytorze równań programu MS Word należy pisać w tekście, każde od
nowego wiersza, numerowane cyframi arabskimi.
• słowa kluczowe w języku polskim/angielskim (max. 6 słów)
• spis literatury – literatura powinna być cytowana w linii tekstu w nawiasach kwadratowych.
Literatura powinna być cytowana w następujący sposób:
1. Kowalski K., Nowak J.: Tytuł publikacji. Tytuł czasopisma Rok wydania, Tom, Numer, Strony.
2. Kowalski K.: Tytuł książki. Nazwa wydawnictwa Rok wydania, Strona.
3. www.miesiecznikchemik.pl; data zaczerpnięcia informacji.
4. Zgłoszenie patentowe nr........, Kraj.
5. Kowalski K.: Nazwa konferencji. Materiały konferencyjne Rok wydania, Strona.
• informacja o Autorze, w języku polskim i angielskim, w formie krótkiej notki biograficznej (100
znaków): zainteresowania naukowe, osiągnięcia.
Do streszczenia powinny być dołączone abstrakty graficzne – rysunki, wykresy itp.,
charakteryzujące publikację. W przypadku zamieszczania ilustracji lub innych materiałów chronionych
prawem autorskim, Autorzy obowiązani są do wcześniejszego uzyskania pisemnego zezwolenia na
ich wykorzystanie od Wydawcy oraz poniesienia związanych z tym kosztów, a także oznaczenia
włączonego utworu/ilustracji nazwiskiem i imieniem ich autorów oraz nazwą wydawcy.
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