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1. W monografii naukowej mogą zostać zamieszczone teksty, które tematycznie 

korespondują  

z zakresem merytorycznym konferencji – pandemią SARS-CoV-2 w kontekście zdrowia, 

bezpieczeństwa pacjenta i personelu, ekonomii oraz edukacji. 

2. Przyjmowane są wyłącznie teksty dotąd nieopublikowane. 

3. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i adiustacji. 

4. Wskazówki edytorskie: 

- Materiał do publikacji powinien mieć objętość ok. 10 stron (tj. ok 18 000 znaków); 

- Format A4, czcionka Times New Roman, wielkość 12 punktów, interlinia 1,5 wiersza, 

marginesy standardowe – 2,5 cm; 

- Na pierwszej stronie należy podać imię i nazwisko autora/autorów materiału, stopień 

(lub tytuł) naukowy, afiliację oraz tytuł manuskryptu w języku polskim i angielskim; 

- Do tekstu należy dołączyć streszczenie w języku polskim oraz w języku angielskim; 

- Manuskrypt powinien składać się z następujących części: 

ŚRODKOWO-WSCHODNIA KONFERENCJA EUROPEJSKA 

 
„Trzy lata pandemii  SARS-CoV- 2  

w kontekście zdrowia, bezpieczeństwa  
pacjenta i personelu, ekonomii oraz edukacji” 

 
 

Wytyczne dla Autorów do monografii naukowej 



• Danych autorów (tytuł naukowy i afiliacja), 

• Tytułu w języku polskim i angielskim, 

• Streszczenia wraz ze słowami kluczowymi w języku polskim i angielskim, 

• Ewentualnie spisu treści do rozdziału uwzględniającego gradację tytułów; 

• Tekstu głównego, 

• Tabel (każda tabela na oddzielnej stronie), 

• Materiału ilustracyjnego: rycin, schematów (każda rycina lub schemat na 

oddzielnej stronie), 

• Piśmiennictwa w stylu Vancouver, 

• Ewentualnie wykazu skrótów; 

- Przypisy i piśmiennictwo powinny być przygotowane w stylu Vancouver: 

• Książka: Wilkinson IB, Raine T, Wiles K, Goodhart A, Hall C, O’Neill H. Oxford 

handbook of clinical medicine. 10th ed. Oxford: Oxford University Press; 2017. 

• Rozdział w książce: Darden L. Mechanisms and models. In: Hull DL, Ruse M, editors. 

The Cambridge companion to the philosophy of biology. Cambridge: Cambridge 

University Press; 2008. p. 139–159. 

• Artykuł: Bute M. A backstage sociologist: Autoethnography and a populist vision. 

The American Sociologist. 2016; 47(4):499–515. 

• Źródło internetowe: Cancer Research UK. Current research into breast cancer. 

2020 [cited 23.11.2022]. Available from: https://www.cancerresearchuk.org/our-

research/our-research-by-cancer-type/our-research-into-breast-cancer/current-

breast-cancer-research 

- Piśmiennictwo należy zamieścić na końcu manuskryptu (lub każdego rozdziału – jeżeli 

dotyczy), ograniczając je do najbardziej aktualnych i niezbędnych dla tematyki pozycji. 

Powoływanie na dane pozycje i umieszczanie ich w piśmiennictwie odbywa się zgodnie 

z kolejnością cytowania. 

- Tytuł i śródtytuły powinny być oddzielone podwójnym odstępem (pisane tekstem 

podstawowym, bez wyróżnień i podkreśleń); 

- W przypadku umieszczania w tekście tabel, rycin oraz schematów, pochodzących z 

innych źródeł należy podać ich źródło oraz uzyskać pisemne zezwolenie właściciela 

prac autorskich na ich publikację.  



5. Monografia naukowa jest recenzowana przez recenzentów zewnętrznych, zgodnie z 

zasadami dotyczącymi tego rodzaju prac. 

6. Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości, w innych przypadkach recenzenci 

podpisują oświadczenia o niewystąpieniu konfliktu interesów między nimi a autorami, w 

tym m.in. bezpośrednich relacji osobistych, relacji podległości zawodowej, bezpośredniej 

współpracy. 

7. Materiały zostaną opublikowane nieodpłatnie, po złożeniu przez Autora pisemnego 

oświadczenia, zgodnie z otrzymanym wzorem. 

 


