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REGULAMIN 

OPRACOWANIA I SKŁADANIA ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH  

DO CZASOPISMA IJONESS 

 

 

1. Redakcja / Wydawca przyjmuje artykuły naukowe przesłane pocztą elektroniczną, w formacie WORD  

.doc lub .docx. na ades e-mailowy kontakt@instytutinnowacji.edu.pl lub poprzez stronę internetową 

czasopisma – złóż manusktypt - https://ijoness.com/resources/html/cms/DEPOSITSMANUSCRIPT 

2. Język artykułów: redakcja od 2018 r. przyjmuje artykuły wyłącznie w języku angielskim.   

3. Objętość artykułu naukowego nie powinna przekraczać 30.000 znaków. Minimalna objętość publikacji 

to odpowiednio połowa wyżej wymienionych ilości znaków ( od 10 i maksymalnie do 15 stron A4). 

4. Dane o autorze/autorach. Na pierwszej stronie, od góry należy umieścić informacje o autorze/ach  

(czcionka 12) / zdjęcie, imię i nazwisko autora/autorów, nazwę reprezentowanej uczelni wyższej, także 

nazwę wydziału i instytutu/katedry/zakładu (w przypadku braku uczelni wpisujemy miejsce zatrudnienia), 

e-mail autora/ów, oraz identyfikator ORCD. Informacje i miejsce ich umieszczenia  są wyszczególnione we 

wzorze artykułu.    

5. Tytuł artykułu. Pod danymi autorami umieszcza się tytuł artykułu w 3 językach (polskim, angielskim i 

rosyjskim). Tytuł podaje się wielkimi literami i czcionką Times New Roman 12.  

6. Abstrakty. Pod tytułami należy podać streszczenia w 3 językach (polskim, angielskim i rosyjskim). 

Streszczenia czcionka Times New Roman, nagłówki w 3 językach podaje się - 11 pkt a ich tekst - 10 pkt.  

7. Słowa kluczowe. Pod streszczeniem w każdym z 3 języków należy podać należy 6-8 słów kluczowych  

– 10 pkt również w 3 językach (polskim, angielskim i rosyjskim). 

8. JEL Classification.  Pod streszczeniami i słowami kluczowymi umieszcza się JEL  – maksymalnie 5.  

Wykaz JEL Classification. Lista i dokładny opis kodów JEL (Journal of Economic Literature Code 

Classification): https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php 

9. Formatowanie. Czcionka: Times New Roman 11 pkt w przypadku nagłówków i 10 pkt. w przypadku 

tekstu. Wszystko z interlinią 1 wiersza. To samo dotyczy tytułu artykułu (tytuł podajemy wielkimi literami) 

oraz streszczenia w polskim angielskim i rosyjskim i słów kluczowych  - również  1 wiersz.  

10. Wytyczne dotyczące cytowań: 

- cytowania należy umieścić w postaci przypisów w tekście, w nawiasach oznaczonych nazwiskiem i 

pierwsza literą imienia autora utworu oraz cytowanych stron/y utworu (Gwoździewicz S., Prokopowicz 

D. 2017, p. 271). 

- odsyłacz należy umieścić bezpośrednio po fragmencie do którego odnosi się przypis (przed kropką 

kończącą zdanie). 

11. Powyższe wymogi redakcyjne zostały przedstawione we Wzorze artykułu - załącznik 2 do Regulaminu.   

12. Wymagania redakcyjne dotyczą również Zasad merytorycznych opracowywanych artykułów  

-  załącznik 1 do Regulaminu.  

13. Oświadczenie autora przekazania autorskich praw majątkowych. Autorzy przesyłaj wraz z artykułem 

oświadczenie o przekazaniu autorskich praw majątkowych na rzecz wydawcy - Międzynarodowy Instytut 

Innowacji Nauka-Edukacja-Rozwój w Warszawie. Oświadczenie autora - załącznik 3 do Regulaminu.   

14. Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzania w tekście zmian, skrótów i poprawek stylistyczno-

językowych. Wszelkie większe zmiany będą konsultowane z autorem. 

 

 

 

 

 

 


