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Wymagania wydawnicze w zakresie przygotowania 

materiałów do wydania w „Rocznikach Studenckich Akademii Wojsk Lądowych” 
 

Wydruk komputerowy (maszynopis wydawniczy) powinien być: 

 sporządzony na papierze formatu A4, druk jednostronny; 

 złożony czcionką 12-punktową (Times New Roman); 

 z marginesami: górny - 3 cm, dolny – 3,5 cm, lewy – 3,0 cm, prawy – 3,0 cm; 

 z 1,0 odstępem między wierszami; 

 z ujednoliconą i ciągłą numeracją. 

 

Tekst 

Artykuł, poprzedzony wstępem i zakończony wnioskami (lub podsumowaniem), powi-

nien być podzielony na logiczne, kolejno ponumerowane rozdziały (zaopatrzone w tytuły). Pożą-

dany jest dziesiętny podział tekstu na rozdziały (i podrozdziały) z nagłówkami ponumerowanymi 

odpowiednio jednym numerem (1.) dwoma numerami (1.1) lub trzema (1.1.1.). We wstępie pro-

simy o zwięzłe wprowadzenie w zakres poruszanego problemu, a w podsumowaniu o zasadnicze 

wnioski wynikające z pracy. 

 

Rysunki, tabele i fotografie 

Zaleca się wykonywanie rysunków i fotografii w programach tworzących grafikę (JPG, 

TIFF, CDR, PSD) o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi. Jeżeli jest to możliwe rysunki nale-

ży wykonywać w kolorze czarnym. Umieszczać je w polu tekstowym blisko miejsca powołania 

na nie lub jako osobne pliki z nazwą, ponumerowane, z zaznaczeniem w tekście miejsca ich wy-

stępowania. Nie należy w treści tabel stosować skrótów. Jeśli jest to nieuniknione, każdy skrót 

musi być objaśniony w notce pod tabelą. Podpis tabeli należy umieścić nad tabelą, a podpis ry-

sunku pod rysunkiem (Rys.), czcionka 11 pkt. Zarówno pod tabelą jak i rysunkiem należy podać 

ich źródło, z którego zostały one zaczerpnięte. Źródło opisać kursywą 11 pkt. i wyśrodkować. 

Fotografie powinny być dostarczone w postaci umożliwiającej wykonanie skanu lub w 

postaci plików TIFF lub JPG, w rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi. Należy podać ich źró-

dło, z którego zostały one zaczerpnięte. Źródło opisać kursywą 11 pkt. i wyśrodkować. 

 

Wzory 

Wzory matematyczne (pisane w edytorze równań) umieszczane w publikacjach technicz-

nych podlegają określonym regułom wyróżniania. Reguły te znalazły odzwierciedlenie w nor-

mach międzynarodowych, a także polskich. Preferowane są jednostki SI. Między innymi należy: 

 oznaczać czcionką pochyłą (kursywą) zmienne oraz jedno- i dwuliterowe indeksy; 

 czcionką prostą oznaczać cyfry, jednostki fizyczne (jak m, s, kg), stałe fizyczne i matema-

tyczne (np. liczby e, π, jednostka urojona i), nazwy funkcji (sin, cos, tg, log, ln itp.), trzy- i 

więcej literowe skróty wyrazów umieszczane w indeksach (const, kryt), wzory i symbole 

chemiczne. 

Praktyczne wskazówki: 

 należy zwracać uwagę, gdzie w indeksie ma znaleźć się cyfra 0, a gdzie litera O; 

 należy uważać na zapis zmiennej I, która pisana prosto (I) jest bardzo podobna do 

cyfry 1, co może prowadzić do pomyłek; 

 litera łacińska „v” () i grecka „v” () powinny być wyraźnie rozróżnione na wydruku; 
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 numery wzorów należy wpisywać po prawej stronie w nawiasach okrągłych; 

 należy wystrzegać się pisania greckich liter pismem pogrubionym (bold). 

Ważne jest, aby w całym tekście oznaczenia były konsekwentnie pisane czcionką prostą lub 

kursywą. 

 

Przypisy  

Autor materiału przewidzianego do opublikowania w „Zeszytach Naukowych Ruchu Stu-

denckiego” wskazując źródło, z jakiego korzystał pisząc swoją pracę może stosować zarówno 

przypisy dolne.  

W przypisach dolnych należy umieścić pierwszą literę imienia i nazwisko autora, tytuł 

publikacji (pisany kursywą), miejsce i rok wydania oraz numer strony. Jeżeli tekst, z którego ko-

rzystaliśmy był drukowany w czasopiśmie, obowiązuje kilka innych informacji. Musimy podać 

pierwszą literę imienia, nazwisko autora, tytuł czasopisma (zwykłą czcionką w cudzysłowie), 

rocznik i numer wydania oraz numer strony. W przypadku, gdy korzystamy z publikacji, która 

znajduje się w tomie zbiorowym procedura jest następująca: pierwszą literę imienia nazwisko 

autora, tytuł tekstu (z którego korzystaliśmy), [w:] tytuł pracy zbiorowej, nazwisko redaktora, 

miejsce rok wydania, numer strony. W przypadku, gdy powołujemy się na strony internetowe 

należy podać dokładny jej adres i datę udostępnienia. Gdy korzystamy z jakichś źródeł częściej 

niż raz należy stosować skróty, aby nie przepisywać wszystkich informacji po kilka razy (ibidem, 

op. cit.).  

 

Literatura: 

Piśmiennictwo, na które powołano się w artykule, należy zamieścić po głównym tekście, 

przed anglojęzycznym streszczeniem. Podać należy nazwisko autora, pierwszą literę imienia, 

tytuł publikacji (kursywą), miejsce wydania, wydawcę, rok wydania, ISBN (w przypadku powo-

ływania się na całość monografii), numer strony. W przypadku, gdy korzysta się ze strony inter-

netowej należy podać dokładny jej adres i datę udostępnienia. 

 

Kwalifikowanie prac do druku: 

1. Materiały autorskie kierowane do druku w „Rocznikach Studenckich Akademii Wojsk Lądo-

wych” podlegają ocenie merytorycznej, dokonywanej przez członków Komitetu Naukowego i 

przez niezależnych recenzentów, posiadających stopień lub tytuł naukowy. 

2. Każdy artykuł zamieszczony do publikacji w „Rocznikach Studenckich Akademii Wojsk Lą-

dowych” musi mieć opiekuna merytorycznego posiadającego stopień naukowy doktora lub 

wyższy. 

3. Podstawą zamieszczenia publikacji w „Rocznikach Studenckich Akademii Wojsk Lądowych” 

jest pozytywna recenzja dokonana przez członka Komitetu Naukowego „Rocznikach Stu-

denckich Akademii Wojsk Lądowych” lub niezależnego recenzenta. 

4. Redakcja czasopisma może otrzymany materiał przeredagować, skrócić lub uzupełnić (po 

uzgodnieniu z autorem) lub nie zakwalifikować go do publikacji. 

5. Redakcja odmawia opublikowania materiałów autorskich w przypadku, gdy: 

 treści zawarte w materiałach naruszają prawo (zasady ochrony tajemnicy, prawo prasowe, 

prawo autorskie itp.); 

 praca nie uzyskała pozytywnej opinii końcowej (za wyjątkiem prac i materiałów, które 

zgodnie z punktem 3 nie muszą być recenzowane). 

6. Redakcja może odmówić opublikowania materiałów autorskich (poza przypadkami 
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określonymi w odrębnych przepisach) bez podania przyczyny, a w szczególności w następują-

cych przypadkach: 

 tematyka pracy nie jest zgodna z podstawowym zakresem tematycznym „Rocznikach Stu-

denckich Akademii Wojsk Lądowych”; 

 praca przekracza dopuszczalną objętość stron, a autor nie zgadza się na wprowadzenie ko-

niecznych skrótów; 

 autor nie zgadza się na wprowadzenie wszystkich koniecznych poprawek zaproponowa-

nych przez komitet naukowy, recenzenta lub redakcję; 

 tekst i materiał ilustracyjny złożony przez autora nie spełniają wymagań technicznych po-

danych przez redakcję. 

7. Do redakcji wraz z pracą przewidzianą do publikacji należy złożyć: 

 podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację artykułu w „Rocznikach Stu-

denckich Akademii Wojsk Lądowych” (zał. 1); 

 oświadczenie o udziale procentowym poszczególnych autorów pracy (zał. 2). 


