WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW ARTYKUŁÓW
Tekst powinien być napisany w programie Word w formacie DOC, tekst podstawowy czcionką Times New
Roman 12 p., odstęp 1,5 wiersza.
PREFEROWANA OBJĘTOŚĆ
– artykuły naukowe i komunikaty z badań – do 15 stron;
– recenzje książek – do 8 stron;
– informacje o ogólnokrajowych i międzynarodowych konferencjach, sympozjach i seminariach naukowych
z dziedziny organizacji i zarządzania oraz o innych ważnych wydarzeniach w życiu naukowym – do 6 stron;
–
wspomnienia i informacje (z okazji jubileuszy) o dawnych i współczesnych wybitnych uczonych
z dziedziny organizacji i zarządzania – do 6 stron.
STRUKTURA ARTYKUŁU
Informacje o autorze:
– imię i nazwisko, stopień/tytuł naukowy, afiliacja oraz – do wiadomości redakcji – adres e-mail, telefon,
adres do korespondencji.
Tytuł artykułu nie powinien być dłuższy niż 6–8 słów.
Wprowadzenie zawierające wyjaśnienie powodów, dlaczego trzeba było przeprowadzić badania, oraz na jakie
szczegółowe pytanie szukano odpowiedzi.
Główna część artykułu powinna być podzielona na części (strukturyzacja).
Podsumowanie – zawierające kluczowe wyniki i ustalenia.
Bibliografia – ograniczona do maksymalnie 25 pozycji naukowych.
Streszczenie w języku polskim (a także angielskim), do 1000 znaków, powinno zawierać:
– uzasadnienie celowości przeprowadzenia badań lub podjęcia dyskusji,
– zarysowanie problemu badawczego i zdefiniowanie celu,
– określenie sposobu przeprowadzenia postępowania badawczego lub rozwiązania problemu teoretycznego,
– syntetyczną prezentację wyników.
Słowa kluczowe w języku polskim – najważniejsze terminy naukowe związane z tematyką artykułu.
Tytuł w języku angielskim
Streszczenie w języku angielskim – por. streszczenie w języku polskim.
Słowa kluczowe w języku angielskim – najważniejsze terminy naukowe związane z tematyką artykułu.
PRZYPISY
Przypisy bezpośrednio w tekście w formacie: [liczba wskazująca, do jakiej pozycji z bibliografii następuje
odwołanie, numer strony poprzedzony skrótem s.].
Spis bibliografii alfabetycznie: nazwisko autora, inicjał imienia (kropka), ewentualnie inicjał drugiego
imienia (kropka, przecinek), tytuł pozycji kursywą (przecinek), wydawca (przecinek), miejsce i rok wydania
(kropka). W cudzysłowie pisze się, zgodnie z normą, tylko tytuł czasopisma, po czym bez interpunkcji rok
i po przecinku numer.
TABELE I RYSUNKI
Prosimy o sporządzanie rysunków w stosowanych programach graficznych, np. CorelDraw, Illustrator,
Excel, ewentualnie Word. Należy je zapisać w postaci wektorowej z możliwością nanoszenia poprawek.
Formatowanie tabel należy ograniczyć do niezbędnego minimum.
Materiały prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres redakcji, e-mail: oik@sgh.waw.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adjustacji materiałów, zmiany tytułów.
Nadesłane artykuły będą przekazywane do recenzji pod warunkiem,
że zostaną przygotowane zgodnie z powyższymi wymogami.
Niezamówionych tekstów i nośników elektronicznych nie zwracamy.

