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Procedura wydawnicza obejmuje kilka etapów:
1. Artykuły do kolejnych numerów „Edukacji Humanistycznej” przyjmowane są
w terminie wyznaczonym w zakładce CFP (Call for Papers – zaproszenie do publikacji) na stronie internetowej: http://wshtwp.pl/edukacja-humanistyczna/
2. Teksty przyjmowane są w formie elektronicznej na adres: redakcja@wshtwp.pl
3. Każdy artykuł weryfikowany jest przez Redakcję pod względem:
a) zgodności jego treści z profilem tematycznym czasopisma,
b) zgodności struktury tekstu z zasadami metodologii nauk,
c) formalnym (dane do kontaktu z Autorem; tytuł, streszczenie tekstu i słowa
kluczowe w języku polskim oraz angielskim; poprawność edycyjna).
4.

Redakcja dokonuje wstępnej oceny merytorycznej tekstów. Na jej podstawie ostateczną decyzję o przekazaniu tekstów do recenzji zewnętrznej podejmuje Przewodniczący Rady Naukowej.
5. Artykuły, zaakceptowane podczas wstępnej oceny merytorycznej, trafiają do
dwóch niezależnych Recenzentów (z różnych jednostek naukowych), którzy zajmują się problematyką poruszaną w tekście. Stosowana jest zasada double-blind
review, co oznacza, że Recenzenci nie znają tożsamości Autora tekstu, a Autor nie
zna tożsamości Recenzentów.
6. Do druku zostaną dopuszczone tylko te artykuły, które uzyskają obie opinie pozytywne. W sytuacjach spornych zostaje powołany trzeci Recenzent.
7. Recenzent w Fformularzu recenzji formułuje wniosek dotyczący warunków dopuszczenia tekstu do wydania lub przyczyny jego odrzucenia.
8. Autor nanosi ewentualne poprawki zgodnie z uwagami Recenzentów i ponownie
przesyła tekst do Redakcji.
9. Sekretarz redakcji wysyła do Autorów formularz umowy na przeniesienie praw
autorskich. Wypełnienie oraz podpisanie umowy jest warunkiem umieszczenia
tekstu w „Edukacji Humanistycznej”.
10. O przebiegu każdego etapu Autorzy są informowani na bieżąco przez Sekretarza
Redakcji.
11. Teksty, które zostały dopuszczone do druku, przekazywane są do opracowania
i korekty wydawniczej.
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12. Po przeprowadzeniu korekty wydawniczej teksty przekazywane są Redakcji do
wglądu. Po sprawdzeniu poprawności edytorskiej materiał poddany zostaje ponownej korekcie i przekazany do ostatecznego druku.
WYMOGI EDYTORSKIE
Dane Autora (lewy górny róg pierwszej strony): imię i nazwisko oraz afiliacja.
Tytuł oraz podtytuły pogrubione.
Czcionka: Times New Roman 11 pkt.
Układ strony: marginesy 2,5 cm, interlinia 1,5.
Objętość tekstu powinna wynosić do 20 tys. znaków (ok. 10 stron).
Format: doc, docx, rtf.
Przypisy dolne według zapisu:
L. Olszański, Media i dziennikarstwo internetowe, Warszawa 2012, s. 26–39.
K. Denek, Uniwersytet. Między tradycją a wyzwaniami współczesności i przyszłości,
„Edukacja Humanistyczna” 2013, nr 1 (28), s. 9.
J. M. Zając, K. Rakocy, A. Nowak, Interaktywne, choć osobiste blogi i blogowanie a komunikacja z otoczeniem, [w:] Tekst (w) sieci 1. Tekst. Język. Gatunki, red. D. Ulicka, Warszawa
2009, s. 219–229.
Bibliografia według zapisu:
Denek K., Uniwersytet. Między tradycją a wyzwaniami współczesności i przyszłości,
„Edukacja Humanistyczna” 2013, nr 1 (28).
Olszański L., Media i dziennikarstwo internetowe, Warszawa 2012.
Zając J. M., Rakocy K., Nowak A., Interaktywne, choć osobiste blogi i blogowanie a komunikacja z otoczeniem, [w:] Tekst (w) sieci 1. Tekst. Język. Gatunki, red. D. Ulicka, Warszawa
2009.
Abstrakt i słowa kluczowe:
Do artykułu należy dołączyć:
• abstrakt w języku polskim wraz ze słowami kluczowymi (3−5).
• abstrakt i tytuł artykułu w języku angielskim wraz ze słowami kluczowymi (3−5) oraz
imieniem i nazwiskiem jego tłumacza.
Wszystkie materiały ilustracyjne: rysunki, zdjęcia, tabele, fotokopie, mapy, wykresy, wzory
strukturalne powinny być dostarczone także osobno w formie plików graficznych.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i opracowania edytorskiego nadesłanych
tekstów.

