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OGÓLNE WSKAZÓWKI I WYMAGANIA EDYTORSKIE

1. Studia Psychologica są czasopismem psychologicznym adresowanym do 
pracowników naukowych i studentów zainteresowanych osiągnięciami współcze
snej psychologii.

2. W „Studia Psychologica” mogą być publikowane artykuły prezentujące wy
niki analiz teoretycznych i empirycznych, prace przeglądowe, recenzje publikacji 
psychologicznych, sprawozdania z konferencji, sesji naukowych, doniesienia na 
temat interesujących badań prowadzonych w innych krajowych i zagranicznych 
ośrodkach naukowych.

3. Przekazanie materiałów do „Studia Psychologica” jest równoznaczne 
z oświadczeniem, że praca nie była wcześniej publikowana i aktualnie nie jest 
rozpatrywana możliwość jej publikacji w innych czasopismach. Prawa wydawni
cze przedłożonych do publikacji prac przechodzą na wydawcę.

4. Wszystkie materiały nadesłane do redakcji będą recenzowane.

Prace przekazywane do Studia Psychologica powinny spełniać następujące 
wymagania:

1 Artykuły empiryczne i teoretyczne powinny prezentować jasno i w sposób 
zwarty treści stanowiące przedmiot badań czy też rozważań psychologicznych. 
Zaleca się, aby artykuły empiryczne zawierały prezentację dotychczasowego 
sposobu rozwiązywania problemu, założenia i hipotezy, metodę, opis próbek ba
dawczych, prezentację wyników, wnioski powiązane z dyskusją wyników badań, 
bibliografię.

2. Artykuły przeglądowe winny stanowić samodzielne całości i zawierać cel, 
wyraźne wnioski i krytyczne stanowisko autora.

3. Recenzje z krajowych i zagranicznych opracowań z zakresu psychologii, 
sprawozdania z konferencji i sesji naukowych, doniesienia na temat badań po
winny być przedstawione w sposób syntetyczny, przejrzysty, ukazujący istotne 
elementy.

4. Redakcja przyjmuje teksty pisane w dwóch egzemplarzach sporządzonych 
na białym papierze formatu A-4. Tekst powinien być napisany na jednej stronie 
z zachowaniem podwójnej interlinii (1,5 wiersza) oraz marginesów -  lewy margi
nes 4 cm i prawy margines 1 cm. Na stronie może znajdować się około 30 wier
szy. W tekście należy stosować jeden rodzaj czcionki, nie podkreślać, nie stoso
wać rozstrzelonego druku ani wyrazów pisanych pogrubionymi i dużymi litera
mi. Zaleca się używanie czcionki standardowej (np. 12 pkt.) Wyrazy w języku ob
cym oraz zamieszczone w bibliografii nazwy czasopism i tytuły książek powinny 
być pisane kursywą. Do tekstu należy również załączyć dyskietkę (preferowany 
edytor Word).



5. Artykuły i doniesienia z badań wraz z bibliografią, odnośnikami, rycinami 
i tabelami nie powinny przekraczać 22 stron maszynopisu, natomiast artykuły 
przeglądowe 15 stron a recenzje do 6 stron maszynopisu.

6. Ponumerowane ryciny (ilustracje) oraz tabele mają być dołączone na końcu 
tekstu. W samym tekście należy natomiast określić miejsce danej tabeli (ryciny). 
Poleca się ograniczanie liczby tabel do niezbędnego minimum. Ponadto, każdy 
tekst powinien zawierać umieszczone na początku artykułu streszczenie w języ
ku angielskim (brytyjskim) nie przekraczające 160 słów.

7. Sposób cytowania: przy powoływaniu się na innych autorów należy podać 
nazwisko i rok wydania (Kelly, 1955), a w przypadku dokładnego cytowania rów
nież stronę (Kelly, 1955, s. 25).

8. Przypisy, jeżeli są niezbędne, należy umieszczać w tekście u dołu strony.
9. Bibliografię zawierającą cytowane w tekście pozycje należy uporządkować 

alfabetycznie i załączyć na końcu tekstu zgodnie z następującym wzorem:
a/ książki: nazwisko, inicjały imion, w nawiasie rok wydania, tytuł (pisany kur

sywą), miejsce wydania, wydawnictwo. Na przykład: Strelau, J. (1998). Psycholo
gia temperamentu. Warszawa: PWN.

Ы artykuły: nazwisko, inicjały imion, w nawiasie rok wydania, tytuł artykułu, 
tytuł czasopisma (pisany kursywą), tom, numer, strony. Na przykład: Ogińska -  
Bulik, N. (1995). Charakterystyka zachowań typu A u dzieci. Psychologia Wycho
wawcza, 2,162-168.

с/ części pozycji książkowych według poniższego wzoru. Na przykład: Spiel- 
berger, C.D. (1966). The effects of anxiety on complex learning and academic 
achievement. W: C.D.Spielberger (red.), Anxiety and. behavior. London: Acade
mic Press, 3-20.


