
 
www.acta.media.pl                                           Wymogi przygotowania prac do Acta Scintiarum Polonorum Oeconomia 
 
 
http://www.acta.media.pl 
http://acta_oeconomia.sggw.pl 
 
Na łamach kwartalnika zamieszczane są oryginalne prace naukowe z dziedziny ekonomii. Prace są recenzowane przez 

specjalistów spoza jednostki macierzystej autorów w systemie blind review. Nazwiska recenzentów zamieszczane są na liście 

zbiorczej raz w roku w ostatnim numerze kwartalnika. Obecnie publikujemy artykuły wyłącznie w języku angielskim. Do 

recenzji przyjmowane są także  artykuły w języku polskim a  po ich akceptacji do druku powinny być przetłumaczone przez 

autorów na język angielski. Wg aktualnej, z 2015roku,  listy czasopism MNiSW artykuł opublikowany w Acta Sci. Pol. 

Oeconomia otrzymuje 10 punktów. 
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Wymogi ogólne i techniczne 

Objętość prac z tabelami i rysunkami nie powinna przekraczać 12 stron formatu A4. 

Trzcionka typu TNR 12 pkt. Odstęp między wierszami 1,5 

Układ pracy 

Tytuł, Imię  i Nazwisko autora (ów), afiliacja, adres do korespondencji -  pocztowy i internetowy,  adres  do wystawienia 

faktury (fakturę wystawi Wydawnictwo SGGW po przyjęciu pracy do druku). Koszt publikacji 350 zł plus vat. 

Abstrakt (od 600 do 1000 znaków);  

słowa kluczowe – do 6 słów pomocnych przy indeksacji i wyszukiwaniu, w układzie od ogólnych do szczegółowych; 

Tytuł, streszczenie, słowa kluczowe w języku angielskim i w polskim. 

 

Piśmiennictwo – przy powołaniu w tekście podajemy nazwisko autora i rok, w układzie chronologicznym [Kowalski i 

Lewandowski 2000, Lewandowski 2001, Zalewski i in. 2003] lub… zdaniem Kowalskiego [2000].  

Wykaz piśmiennictwa w porządku alfabetycznym: Greń J., Kowalski Z.,1972 Statystyka matematyczna, PWN Warszawa. 

Przy publikacji w innych językach niż angielski  należy w nawiasie obok podać jej tłumaczenie na j. angielski. 

 

Po otrzymaniu recenzji autor przesyła do redakcji poprawiony egzemplarz wraz z odniesieniem się do uwag recenzenta(ów) i 

redaktora,  na piśmie. 

Materiał graficzny powinien być włączony do tekstu i dodatkowo przesłany w odrębnym pliku jako zapis elektroniczny. 

  

Autor publikowanej pracy  przenosi prawa autorskie na wydawcę w oświadczeniu oraz stwierdza ze praca nie była przedtem 

publikowana oraz ani nie narusza praw autorskich innych osób (przypadki ghostwrithing). 


