Gdańsk, 20 czerwca 2017 r.

WYMAGANIA EDYTORSKIE ARTYKUŁÓW
wydawanych w pracach zbiorowych w Wydawnictwie Gdańskiej Szkoły Wyższej
1. Rozmiar artykułów dostarczanych do wydawnictwa: format A4, ustawienia standardowe, w postaci: (a) pliku MS Word® (w wersji maks. 2007, DOC lub DOCX) oraz (b) pliku RTF (tzw. tekst
sformatowany „.rtf”); pliki otwarte, umożliwiające edycję.
2. Artykuł powinien składać się (w następującej kolejności) z następujących elementów:
a) imię i nazwisko autora (wszystkich współautorów);
b) afiliacja (każdego ze współautorów);
c) tytuł — nie stosować WIELKICH LITER (dotyczy również tłumaczeń);
d) streszczenie: ok. 500–1000 znaków ze spacjami — nie stosować: przypisów, cytowań bibliograficznych, rysunków, ozdobników (wytłuszczeń itp.);
e) słowa kluczowe — o maksymalnej łącznej ilości znaków: 256 (dotyczy również tłumaczeń); nie
powtarzać słów zawartych w tytule;
f) tłumaczenie na język angielski: tytułu, streszczenia i słów kluczowych
g) 3 puste wiersze, jeżeli tekst główny nie zaczyna się od zatytułowanego wstępu, rozdziału itp.;
h) tekst główny artykułu (czcionka Times New Roman 12 pkt, odstęp między wierszami — interlinia: 1 linia; przypisy: czcionka 10 pkt);
i) wyniki lub wnioski procesu badawczego;
j) bibliografia (cytowana literatura) — obowiązkowo!
3. Do artykułu należy dodać (w oddzielnym pliku lub w treści korespondencji e-mail):
a) krótką notę biograficzną autora w przypadku, gdy on lub współautor nie są pracownikami
Gdańskiej Szkoły Wyższej;
b) dane do kontaktu: telefon, e-mail, adres do doręczeń (w przypadku artykułów wieloautorskich
— dane autora zgłaszającego).
4. W tytule i treści artykułu nie należy stosować nagłówków jako formatowania.
5. Nie przenosić do nowej linii jednoliterowych wyrazów, nie łamać ręcznie wierszy. Nie stosować
„spacji nierozdzielających”.
6. Znaki interpunkcyjne wstawiać za odwołaniem przypisu dolnego (nie przed!).
7. Listy punktowane budować wyłącznie z myślników (znaków półpauzy, „–”).
8. Należy unikać stosowania szerokich tabel, wzorów, wykresów — maksymalnie 13 cm.
9. W TABELACH każdy wiersz powinien być wierszem tabeli, a nie akapitem. Tytuły i numerację umieszczać przed tabelą (nie tłumacząc ich dodatkowo), źródło — pod.
10. Kolorowe fotografie, rysunki, schematy, wykresy itp. będą zamienione na odpowiadające
w skali szarości. Powinny być one:
a) dostarczone w oddzielnych plikach graficznych (JPG, PNG, TIF, PSD) o nazwach odpowiadających numerom w tekście, np. „wykres–01”, „rysunek–05” itp. — dotyczy artykułów w plikach RTF;
b) o jakości nadającej się do wydania drukiem (co najmniej 300 dpi);
c) w takiej kolorystyce, aby były czytelne po zamianie na skalę szarości (niektóre kolory mogą
mieć podobny odcień szarości, co może mieć istotne znaczenie np. na wykresach).
Tytuły i numerację umieszczać pod fotografiami, rysunkami, schematami itp. (nie tłumacząc ich
dodatkowo).
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11. Cytowania bibliograficzne:
a) w artykułach z obszaru nauk humanistycznych i społecznych należy stosować przypisy dolne (używając zwrotów łacińskich: ibidem, idem, op. cit.) wraz z podaniem numeru strony;
b) w artykułach z obszaru nauk o zarządzaniu, inżynierii produkcji należy stosować tzw. system wankuwerski (Vancouver System), np. [1], [3, 9].
W przypadku stosowania przypisów dolnych należy również załączyć bibliografię.
12. Kompletny artykuł należy wysłać na adres e-mail wydawnictwo@gsw.gda.pl. Artykuł będzie
wydany w przypadku pozytywnej recenzji oraz zawarcia umowy wydawniczej (umów wydawniczych — w przypadku współautorów).
13. W wersji elektronicznej artykułu, w nazwie pliku należy podać, w kolejności: (a) nazwisko; (b)
inicjał imienia; (c) po myślniku — fragment tytułu artykułu, np. „Kowalski A. –Ocena oddziaływania.rtf”.
W przypadku artykułów wieloautorskich, w nazwie pliku należy podać dane autora zgłaszającego.

Niniejsze „Wymagania edytorskie artykułów wydawanych
w pracach zbiorowych w Wydawnictwie Gdańskiej Szkoły Wyższej”,
aktualizowane są pod adresem http://gsw.gda.pl/wydawnictwo
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