
Od Redakcji
Zeszyt Naukowy 5, 6-7

2011



 6 

 

 

Od Redakcji 
 

 

W „Zeszycie Naukowym” Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicz-

nego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie publikowane są oryginalne 

artykuły naukowe (problemowe, sprawozdania) lub (w szczególnych przy-

padkach) przedruki dotyczące administracji, nauk o kulturze fizycznej, 

nauk społeczno-prawnych i nauk humanistycznych (filozofia, socjologia, 

historia, pedagogika i psychologia), zgodnie z profilem i misją leżącą 

u podstaw funkcjonowania Uczelni. 

Instrukcje dla autorów prac: 

 Artykuł w języku polskim, angielskim lub słowackim.  

 Słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (4–6). 

 Streszczenia (abstrakty) w języku polskim i angielskim (ok. 100 słów), 

zawierające opis materiału tekstowego, wyniki badań oraz wnioski. 

Tłumaczeniu podlega również tytuł artykułu. 

 Tekst: edytor Word, czcionka 12 Times New Roman, interlinia 1,5 

wiersza, marginesy standardowe, pełna bibliografia alfabetyczna na 

końcu pracy, według wzoru: nazwisko autora, inicjał imienia autora, 

tytuł kursywą, wydawnictwo, miejsce wydania i rok wydania, nr 

ISBN. Tytuł czasopisma zapisujemy w cudzysłowie, następnie rok 

wydania, numer wydania, nr ISSN. 

 Zdjęcia i wykresy: rozdzielczość 600 dpi.; dodatkową kopię występu-

jących w artykule zdjęć, wykresów, tabel i in. należy dostarczyć w od-

rębnym pliku. 

 W tekście odmiana przypisów dolnych, według wzoru: 

¹  Rosa R., Filozofia bezpieczeństwa, Bellona, Warszawa 1995, ISBN 83-

11- 08458-0. 
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²  Kudelska M., Filozofia Indii – kilka uwag wstępnych [w:] Filozofia 

Wschodu, t. I, red. B. Szymańska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloń-

skiego, Kraków 2001, ISBN 83-233-1487-X. 

³  Koziej S., Bezpieczeństwo i obronność Unii Europejskiej, „Myśl Woj-

skowa” 2005, nr 1, ISSN 0209-3111. 

Redakcja przyjmuje teksty o objętości od 10 do 20 stron znormalizo-

wanego maszynopisu, przesłane pocztą elektroniczną na adres: wydawnic-

two@apeiron.edu.pl (z informacją o autorze: imię i nazwisko, stopień bądź 

tytuł naukowy, piastowane stanowisko, dane kontaktowe: telefon, mail, 

adres korespondencyjny). 

Redakcja zastrzega sobie możliwość dokonywania skrótów i zmian 

oraz poprawek stylistycznych, językowych i interpunkcyjnych w tekstach 

przeznaczonych do publikacji. Materiałów niezamówionych nie zwraca. 

Honorariów dla autorów prac i recenzentów nie przewiduje się. Jedno-

cześnie na chwilę obecną autorzy zwolnieni są z opłaty publikacyjnej. 

Prawa autorskie i wydawnicze po opublikowaniu artykułu przechodzą 

na Redakcję ZN WSBPI „Apeiron” w Krakowie. 

„Zeszyt Naukowy” WSBPI „Apeiron” w Krakowie znajduje się na li-

ście czasopism punktowanych przez Index Copernicus (Index Copernicus 

Journal Master List). IC Value: 1.88. 

 

 

Zapraszamy wszystkich do współpracy. 
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