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1.

— na dole strony podać afiliację autora oraz jego adres e-mail do kontaktu, wielkość tekstu — 10 pkt.,
interlinia pojedyncza

Tekst podstawowy

Tekst w języku polskim (ustawić język polski, jako podstawowy oraz włączyć automatyczne
dzielenie słów), czcionka Times New Roman, wielkość 12 pkt. na interlinii 1,5 z wcięciem 0,75
cm na początku każdego akapitu, justowany, bez dodatkowych punktów przed i po. Dokument
należy przygotować za pomocą dowolnej wersji edytora MS WORD. Wszystkie marginesy —
2,5 cm. Nie stosować wielokrotnego spacjowania lub tabulatorów.
2.

Tytulatura

Tytuł w książce — czcionka Times New Roman pogrubiony (bold), środkowany, wielkość 12
pkt. na interlinii 1,5; tytuły podrozdziałów — czcionka Times New Roman pogrubiony (bold),
środkowany, wielkość 12 pkt. na interlinii 1,5; nie stosować wersalików.
3.

Punktory

Wypunktowanie w tekście z wykorzystaniem znaku kropki lub numeryczne; wielkość taka jak
tekst podstawowy z wcięciem akapitowym (pierwszy wiersz 0,75 cm).
4.

Rysunki, tablice

Tytuły rysunków i tablic — czcionka Times New Roman pogrubiony (bold), do lewej, wielkość
12 pkt. na interlinii 1,5; źródło — czcionka Times New Roman, justowany, wielkość 10 pkt.
na interlinii 1,5; główka w tablicach — czcionka Times New Roman, pogrubiona (bold), środkowana, wielkość 10 pkt. na interlinii 1; tekst w tablicach — czcionka Times New Roman, do
lewej, wielkość 10 pkt. na interlinii 1; ewentualnych przypisów w tablicach nie robić z automatu, tylko ręcznie pod tablicą (odnośniki literowe np. a)). Każdy rysunek lub tablica powinien
być umieszczony jak najbliżej powołania rysunku lub tablicy w tekście.
Rysunek 1. Nazwa rysunku (12 pkt.)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Knosala 2017].
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Tablica 1. Nazwa tablicy (12 pkt.)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Knosala 2017].

Numer i nazwa rysunku powinien być umieszczony nad ilustracją i wyrównany do lewego
brzegu. Nie należy zamieszczać fotografii lub kolorowych rysunków (wszystko w skali szarości).
5.

Formuły matematyczne

Formuły matematyczne powinny być umieszczone do lewej i numerowane kolejno po prawej
stronie formuły.
𝑎𝑎

𝑒𝑒 ∙ 𝑞𝑞 + �𝑢𝑢 ∙ 𝑡𝑡 � = 𝑜𝑜 ∙ √𝑛𝑛

(1)

gdzie:
e, q

—

elementy wzoru w jego opisie mają być italikowane (kursywa) lub proste, w zależności od tego,

jak występują we wzorze (10 pkt.).

6.

Powoływanie pozycji bibliograficznej

Powoływanie pozycji bibliograficznych powinno wyglądać następująco: [Kowalski 2017],
[Kowalski 2017; Nowacki 2015], [Kowalski, Nowak, Knosala i in. 2017] (w przypadku więcej
niż trzech autorów), J. Kowalski [2016], według J. Kowalskiego [2017]. W przypadku cytatów
należy podać numer strony [Kowalski 2017, s. 127]. Prosimy zamieszczać w bibliografii tylko
pozycje powoływane i cytowane w tekście.
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Słowa kluczowe — hasła do indeksu
kreatywność, innowacja produktowa, innowacja procesowa, innowacyjność przedsiębiorstwa, ocena innowacji
Bibliografia i około 5 słów kluczowych — haseł do indeksu będą zamieszczone na końcu
książki i dlatego należy je umieścić na oddzielnej stronie, czyli jako załącznik (poza 10 stronami pracy).
Pracę o objętości maksymalnie 10 stron plus załącznik zawierający bibliografię i hasła do
indeksu, należy przesłać e-mailem, wymagając od organizatorów potwierdzenia otrzymania
pracy.
Uprzejmie prosimy, aby w pracy nie umieszczać: nagłówków i stopek oraz przypisów dolnych i końcowych (oprócz pierwszej strony, gdzie podana jest afiliacja i adres e-mailowy autora).

Prace rażąco odbiegające od wzorca będą odsyłane do poprawy.

