Wskazówki dla autorów
Redakcja Annales. Etyka w życiu Gospodarczym zwraca się o przygotowywanie wszystkich
nadsyłanych artykułów zgodnie z zasadami przedstawionymi w Publication Manual
of the American Psychological Association (APA), wyd. 6.
Najistotniejsze wskazówki są następujące:
1. Objętość nadsyłanych artykułów wynosi zwykle od 12 do 20 stron
(około 20 000–40 000 znaków ze spacjami).
2.

Do tekstów w języku polskim należy dołączyć abstract w języku angielskim wraz ze
słowami kluczowymi (nie więcej niż 5) i kodami stosowanymi w “Journal of Economic
Literature” (JEL).
Abstrakt powinien zawierać główną tezę/hipotezę, wskazanie metod badawczych oraz
najważniejsze wnioski z przeprowadzonych badań.

3.

Składane teksty należy formatować wedle schematu:
ok. 30 linii na stronę,
czcionka Times New Roman, rozmiar 12 pt
interlinia 1.5 wiersza (w przypisach 10 pt, pojedyncza interlinia),
marginesy po 2,5 cm z każdej ze stron

4.

Teksty należy nadsyłać na adres annales@uni.lodz.pl.
Prosimy o nadsyłanie tekstów w formatach doc, docx lub rtf.

5. Prosimy o dzielenie tekstu śródtytułami (z arabską numeracją od lewego marginesu).
6. Odwołania do literatury powinny być zamieszczane w tekście głównym, w nawiasach,
wg formatu: (Autor, rok wydania, s. numer strony).
7. Przypisy numerujemy w sposób ciągły. Numery przypisów należy umieszczać we frakcji
górnej, bez nawiasów lub kropek.
8. Odwołanie bibliograficzne do artykułu:
Autor, A. A., Autor, B. B., & Autor, C. C. (rok). Tytuł artykułu. Nazwa periodyku,
xx(yy), ss–ss.
Przy korzystaniu z wersji elektroniczych prosimy dodawać numery DOI (Digital
Object Identifier).
Odwołanie bibliograficzne do książki:
Autor, A. A. (rok). Tytuł pracy. Miejsce wydania: Wydawnictwo.
Autor, A. A. (rok). Tytuł pracy (T. T. Tłumacz, tłum.). Miejsce wydania:
Wydawnictwo.
Autor, A. A. (rok). Tytuł pracy. http://www.xxxxxxx
Autor, A. A. (rok). Tytuł pracy. doi:xxxxx
Redaktor, A. A. (red.). (rok). Title of work. Miejsce wydania: Wydawnictwo.

Odwołanie bibliograficzne do rozdziału książki:
Autor, A. A., & Autor, B. B. (rok). Tytuł rozdziału. W: A. A. Redaktor,
B. B. Redaktor, & C. C. Redaktor (red.), Tytuł książki (ss. xxx–xxx). Miejsce
wydania: Wydawnictwo.
Odwołanie bibliograficzne do wersji elektronicznej książki:
Autor, A. A. (rok). Tytuł książki [format of a book, i.e. Adobe Digital Editions
version, Kindle version, etc]. doi:xx.xxxx/xxxxxxxxxxx
Autor, A. A. (rok). Tytuł książki. W: A. A. Redaktor (red. & tłum.), Tytuł książki
(Vol. xx, ss–ss). http://books.google.com/books (Original work published 1956)
14. Określenia i cytaty w językach obcych (niezależnie od języka) należy pisać kursywą.
15. Wszystkie wykresy, rysunki i tabele prosimy przesyłać w osobnych plikach
zaznaczając w tekście miejsce ich wstawienia. Czasopismo jest drukowane
w odcieniach szarości, co należy uwzględnić przygotowując wszystkie wskazane
elementy graficzne (odpowiedni kontrast i zróżnicowanie odcieni/tekstur).
16. Do artykułu prosimy dołączyć zestawienie wszystkich publikacji i źródeł
przywoływanych w tekście (bibliografię).
Uprzejmie prosimy o przestrzeganie w/w wskazówek dla autorów, gdyż jest to warunkiem
skierowania artykułu do recenzji i druku.

