Wytyczne techniczne dla Autorów Working Papers


Artykuł w języku polskim lub angielskim należy dostarczyć w formie elektronicznej,
w pliku MS Word (*.doc) lub w formacie Rich Text Format (*.rtf), na adres:
anita.brzozowska@uw.edu.pl



Na pierwszej stronie tekstu w pliku głównym należy podać a) tytuł artykułu w języku
polskim i angielskim, b) streszczenie (abstrakt) artykułu w języku polskim i angielskim
o objętości od 150 do 250 wyrazów, oraz c) od trzech do pięciu słów kluczowych
w języku polskim i angielskim.



Formatowanie tekstu:


Czcionka – Times New Roman, 12 pkt, tylko w opisach do tabel, rysunków
i wykresów (źródło, objaśnienia) – 8 pkt.



Margines (górny, dolny, lewy i prawy) – 2,5 cm.



Tekst powinien być wyjustowany, czyli wyrównany do prawej i lewej strony. Wyjątek
stanowią śródtytuły, które powinny być wyrównane do lewej strony.



Każdy akapit powinien zaczynać się od wcięcia 1,25 cm (tabulator). Nie dotyczy to
pierwszego akapitu pod tytułem, śródtytułem, tabelą, wykresem, rysunkiem lub
wyliczeniem.



Śródtytuły powinny być numerowane, zapisane czcionką pogrubioną



Czcionkę pochyłą (kursywę) należy stosować do zapisu tytułów książek, czasopism, słów
w języku obcym oraz przy wprowadzaniu kluczowych terminów używanych w tekście.



Cyfry należy zapisywać w formacie numerycznym, za wyjątkiem wyrazów
rozpoczynających zdania.



Procenty należy zapisywać za pomocą znaku % (przed znakiem % nie należy umieszczać
spacji), np. 10%.



Tabele, wykresy i inne rysunki powinny być ponumerowane i zatytułowane, a pod nimi
powinno zostać podane źródło. Objaśnienia do tabel, wykresów lub rysunków powinny
znajdować się przed źródłem. Do każdej tabeli, każdego wykresu i rysunku powinno się
znaleźć odniesienie w tekście. Tabele, wykresy i inne rysunki powinny być w jednorodnej
stylistyce.



Przypisy powinny być ponumerowane cyframi arabskimi i znajdować się w środku tekstu.
Oznaczenia przypisu powinny być umieszczane przed znakiem interpunkcyjnym, a więc
przed kropką lub przecinkiem.



Powołanie na literaturę w tekście głównym powinno być umieszczane w nawiasie:
nazwisko autora i rok wydania, a tam, gdzie to konieczne (np. przy cytowaniu
konkretnych słów autora), także numer strony po dwukropku, np.:
(Jaźwińska, Okólski 2001)
(Jaźwińska, Okólski 2001: 102)



Gdy nazwisko autora jest przytaczane w tekście głównym, wówczas w nawiasie należy
podać jedynie rok wydania i ewentualnie numer strony (tam, gdzie to potrzebne), np.:
Kaczmarczyk (2004: 27) wyróżnia…



Gdy praca ma trzech autorów lub więcej, za pierwszym razem w tekście należy podać
nazwiska wszystkich jej autorów, a gdy pojawia się ona po raz kolejny, wówczas należy
podać nazwisko pierwszego autora, a nazwiska pozostałych osób zastąpić skrótem et al.,
np.:
za pierwszym razem: (Górny, Lesińska, Okólski 2010)
za drugim i kolejnym razem: (Górny et al.)
Gdy nazwiska kilku autorów cytowanej pracy są częścią zdania, wówczas należy podać
nazwisko pierwszego autora, a nazwiska pozostałych zastąpić wyrażeniem „i
współautorzy”, a następnie w nawiasie podać rok wydania pracy, np.:
Górny i współautorzy (2010)…



Bibliografia powinna znajdować się na końcu tekstu, a poszczególne pozycje literatury
powinny być wymienione w kolejności alfabetycznej. W bibliografii powinny być
wymienione tylko te pozycje, które zostały zacytowane w tekście głównym. Jednocześnie
wszystkie pozycje, do których odwołania znalazły się w tekście głównym, powinny
znaleźć się w bibliografii. Kursywą należy podawać tylko tytuły książek i czasopism.


Opis książki:


Jeden autor:
Dąbrowski P. (2011). Cudzoziemiec niepożądany w polskim prawie
o cudzoziemcach. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu
Warszawskiego.



Jeśli w artykule pojawia się więcej niż jedna praca tego samego autora,
wówczas kolejność umieszczania prac w bibliografii zależy od roku wydania
publikacji. Wyżej należy umieszczać publikacje najnowsze, np.:
Grzymała-Kazłowska A. (red.) (2008). Między wielością a jednością…
Grzymała-Kazłowska A. (2007). Konstruowanie…



Jeśli w artykule pojawia się więcej niż jedna publikacja tego samego autora
wydana w tym samym roku, wówczas przy roku wydania publikacji należy
podawać kolejne małe litery alfabetu, tj. a, b, c itd. O kolejności umieszczania
publikacji decyduje litera, od której zaczyna się tytuł artykułu, np.
Pędziwiatr K. (2011a). Muslims in…
Pędziwiatr K. (2011b). “The Established…



Dwóch lub więcej autorów:
Grabowska-Lusińska I., Okólski M. (2009). Emigracja ostatnia?
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.



Jeżeli w artykule pojawia się więcej niż jedna praca tego samego autora, a
część wydana jest we współautorstwie z innymi osobami wówczas prace we
współautorstwie należy umieścić po samodzielnych; o kolejności umieszczenia
w bibliografii decyduje kolejność alfabetyczna nazwisk drugiego autora, a
następnie powinna być wzięta pod uwagę kolejność chronologiczna (należy
podawać prace w kolejności od najnowszej do najstarszej), np.:
Fihel A., Kaczmarczyk P., Okólski M. (2007). Rozszerzenie…
Fihel A., Okólski M. (2009). Dimensions and

Fihel A., Okólski M. (2008). Bilans demograficzny…


Prace pod redakcją naukową:
Jaźwińska E., Okólski M. (red.) (2001). Ludzie na huśtawce. Migracje
między peryferiami Polski i Zachodu. Warszawa: Wydawnictwo
Naukowe Scholar.



Opis książki należącej do serii wydawniczej:
Okólski M. (red.) (2012). European Immigrations: Trends, Structures
and Policy Implications. IMISCOE Research Series. Amsterdam:
Amsterdam University Press.



Opis książki w druku:
Kaczmarczyk P., Lesińska M. (red.) (w druku). Krajobrazy migracyjne
Polski. Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami UW.



Opis rozdziału w książce:
Kaczmarczyk P. (2001). „Polski Berlin?” - uwagi na temat najnowszych
migracji Polaków do stolicy Niemiec, w: E. Jaźwinska, M. Okólski (red.),
Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Zachodu, s. 241271. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.



Opis Working Papers:
Fihel A. (red.) (2011). Recent Trends in International Migration in Poland.
The 2011 SOPEMI report. CMR Working Papers 52, 110. Warszawa: Ośrodek
Badań nad Migracjami UW. Strona internetowa:
http://www.migracje.uw.edu.pl/publ/1778/ (dostęp: 21.01.2013 r.).



Opis artykułu w czasopiśmie:


Jeden autor:
Stola D. (1998). Migrations in Central and Eastern Europe. International
Migration Review 32, 124: 1069-1072.



Artykuł w druku:
Piekut A., Rees P., Valentine G., Kupiszewski M. (w druku). Multidimensional
diversity in two European cities: thinking beyond ethnicity. Environment and
Planning A.



Opis referatu z konferencji:




Opis artykułu w gazecie:




Toruńczyk-Ruiz S. (2012). Neighbour relations and attitudes towards diversity
in socially mixed areas: the case of Warsaw, referat wygłoszony na konferencji
pt. „Living with Difference”, Leeds, 12-13 września 2012 r.
Iglicka K. (2010). Poles are not trying to escape UK. The Guardian, 23
stycznia, www.guardian.co.uk.

Opis prac z internetu:


Praca dostępna tylko w internecie:
Górny A. (2005). New phenomena and old legislation: regulations regarding
the acquisition of citizenship in Poland. Strona internetowa:

http://aa.ecn.cz/img_upload/f76c21488a048c95bc0a5f12deece153/AGorny_Po
lish_citizenship.pdf (dostęp: 21.01.2013 r.).
Jeżeli chodzi o zapis stron internetowych, to w sytuacji, gdy częścią adresu
internetowego jest www, należy podać ten adres bez http://, np. www.udsc.gov.pl
(zamiast http://www.udsc.gov.pl). Jeżeli jednak adres internetowy nie zawiera www,
wówczas należy podać pełny adres, np. http://epp.eurostat.ec.europa.eu.


Inicjały dwóch imion autora zawsze należy oddzielić spacją, np.
Castles S., Miller M. J. (2012). Migracje we…

