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Informacje dla Autorów

1. Prosimy Autorów, którzy zamierzają opublikować swój artykuł w „Problemach Wczesnej 
Edukacji” o przesłanie go na adres redakcji: klus_stanska@op.pl, podając dane o Autorze: 
stopień i tytuł naukowy, miejsce pracy (uczelnia, instytut, katedra), adres poczty elektro-
nicznej.

2. Do artykułu należy dołączyć oświadczenie Autora/Autorów (http://pwe.ug.edu.pl/pliki/
oswiadczenie%20autorow.doc), w którym prosimy o stwierdzenie, że tekst jest jego/ich 
autorskim dziełem, nie narusza praw osób trzecich i nie podlega żadnemu innemu postę-
powaniu wydawniczemu. Zgodnie z zaleceniami MNiSW, by przeciwdziałać praktykom 
„ghostwriting” i „guest authorship”, w oświadczeniu znajduje się też deklaracja dotycząca 
wkładu każdego z autorów w powstawanie publikacji (z podaniem afiliacji oraz kontrybu-
cji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp.). Podpisane oświadczenie 
należy wysłać na adres korespondencyjny redakcji:

„Problemy Wczesnej Edukacji”
Katedra Wczesnej Edukacji UWM 

10-725 Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 13

albo w formie skanu na adres e-mailowy redakcji: klus_stanska@op.pl
3. Przyjmujemy artykuły w formatach tekstowych. Wykresy, tabele, zdjęcia lub ryciny prosi-

my przysyłać jako osobne pliki. Maksymalna objętość tekstu wynosi 14 stron.
4. W pracach należy uwzględnić następujące wskazania edytorskie:

• Tekst – czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5; marginesy standardowe.
• Na wstępie tekstu należy zamieścić streszczenie (max. 250 słów wraz z tytułem) w ję-

zyku angielskim oraz słowami kluczowymi (4–7) w językach polskim i angielskim.
• Przypisy bibliograficzne zawarte są w tekście artykułu (styl amerykański), składają 

się z nazwiska autora i roku wydania oraz strony cytowanej publikacji po dwukropku, 
ujętych w nawias, np.: (Kowalski 2006: 32).

• Gdy przytoczone są dwie publikacje tego samego autora wydane w tym samym roku, 
zapisujemy: (Kowalski 2006a; Kowalski 2006b).

• Przy cytowaniu pracy dwóch autorów umieszczamy nazwiska obu oddzielone przecin-
kiem, np.: (Piotrowski, Kowalski 2007). Jeżeli autorów jest trzech lub więcej, podaje-
my nazwisko pierwsze, dodajemy „i in.”, np. (Mills i in. 2006).

• Przypisy odautorskie, zawierające komentarze i uzupełnienia do tekstu, umieszczone 
są na dole strony i kolejno numerowane.

• Wszystkie publikacje, na które Autor powołuje się w tekście, powinny być ujęte w bi-
bliografii dodanej na końcu artykułu, w układzie alfabetycznym według podanego niżej 
wzoru.
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− Dla druków zwartych adres bibliograficzny obejmuje: nazwisko, inicjał imienia, 
rok wydania w nawiasie półokrągłym, tytuł pracy kursywą, po kropce miejsce wy-
dania, po przecinku wydawnictwo, np.:

Bruner J.S. (2006), Kultura edukacji. Kraków, Universitas.
Torrance E.P. (1995), Why fly? A philosophy of creativity. Norwood, Ablex Pub-

lishing.
Olechnicki K. (2003), Technika, praktyka i sztuka eseju fotograficznego. 

W: K. Olechnicki (red.), Studia z socjologii i antropologii obrazu. Toruń, 
Wydawnictwo UMK.

− W przypadku artykułu z czasopisma opis bibliograficzny zawiera: nazwisko autora, 
inicjał imienia, rok wydania w nawiasie półokrągłym, tytuł artykułu, tytuł i numer 
czasopisma, np.:

Melosik Z. (2008), Edukacja merytokratyczna i społeczne konstrukcje sukcesu 
życiowego. „Problemy Wczesnej Edukacji”, 1(7).

Corbin J.M. (1998), Alternative interpretations: Valid or not? „Theory and Psy-
chology”, 8(1).

− Opis artykułu ze strony www obejmuje: nazwisko autora i tytuł, adres internetowy, 
datę dostępu, np.:

Gilliard D., Education in England: a brief history. http://www.educationeng-
land.org.uk/history/chapterll.html, 7.04.2011.

5. Teksty nadesłane do redakcji „Problemów Wczesnej Edukacji” zostają poddane procedu-
rze recenzowania, opisanej szczegółowo na stronie http://pwe.ug.edu.pl/procedura.html. 
Każdy artykuł jest na wstępie poddawany formalnej ocenie przez redakcję i po pomyślnej 
kwalifikacji zostaje przekazywany dwóm niezależnym recenzentom spoza jednostki wy-
dającej czasopismo. Teksty są recenzowane poufnie i anonimowo zgodnie z zasadami po-
dwójnej anonimowej recenzji (double-blind review). Decyzja o publikacji artykułu podjęta 
zostaje na podstawie oceny recenzentów.

6. Pisemna recenzja zawiera uzasadnienie oceny i sugestie poprawek oraz jednoznaczny 
wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji 
lub jego odrzucenia. Kryteria kwalifikowania: a) zgodność z profilem pisma; b) zgodność 
z wiedzą naukową; c) jasność wykładu; d) oryginalność; e) wartość badawcza.

7. Autorzy nie otrzymują gratyfikacji za publikację tekstów na łamach PWE.
8. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian i skrótów w artyku-

łach, niemających wpływu na ich merytoryczną zawartość.
9. Redakcja informuje, że praktyki „ghostwriting” i „guest authorship” są sprzeczne z etyką 

i stanowią wyraz nierzetelności naukowej. Wszelkie wykryte przypadki będą ujawniane, 
włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, 
towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych). Zgłaszający artykuł Autor 
ponosi główną odpowiedzialność.


