
Regulamin czasopisma  
 
1. Rozprawy Naukowe Aka  (dalej: RN) jest 

recenzowanym czasopismem naukowym Akademii W
AWF). 

2. Redakcja RN  obej-
 

godnie z wytycznymi 
zawartymi w Komunikacie MNiSW z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny 

rycznym, 
teoretycznym, technicznym lub analitycznym i przedst  
przebieg procesu badawczego, jego wyniki oraz wnioski, z przytoczeniem cytowanej literatury 
(bibliografii monograficznym, 
polemicznym lub  

 
3. -

gra  
4. kwalifiko-

ku
do niniejszego regulaminu). 

5. udzieleniem Akademii Wychowania Fizycznego we Wroc-
-

atacji: ci komputera, utrwalenia i zwielokrotnienia utworu  wytwo-

 obrotu egzemplarzy zwielokrot-
nionego utworu, 

j czasopisma, oraz 

Bibliotece Cyfrowej, PWN IBUK, oraz w elektronicznych ych (open access) bazach 
danych, np. CEJSH, EBSCO, Index Copernicus, BazHum. 

6.  formalna  prowa-
 

z profilem czasopisma i wymogami technicznymi), (2) rec  przeprowadzana przez 
nego. W wy-

podlega 
dodatkowo weryfikacji redaktora statystycznego. 

7. i zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
 

8.  
9. kresie merytorycznym samodzielni pracownicy naukowi 

 spoza 
jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji. 

10. nieza nych recenzen-
cy-

 
11. dzane na arkuszu recenzenckim zenta 

do  i lub jego 
odrzuceniu. 

12. double blind review process). W pozosta
fliktu 

interesów (za konflikt interesów uz tem a autorem: bezpo nie 
relacje osobiste  e,  be-

 
recenzji). 

13. ne. Raz w roku Redakcja podaje do publicz
 

14. Autor jest informowany o wynikach oceny i u
zgodnie ze wskazaniami. 

15. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzenia poprawek w artykule towany nie-
 



16. Redakcja zastrzega s czaso-
cenzje 

ygotowania 

lub recenzentów; nosi znamiona plagiatu. 
17. -

daktor naczelny czasopisma. 
18. -

sionych przez Autora kosztów (processing fee). 
19. e arty-

podpisane przez 
ych w regulaminie czasopisma. 

20. 
ich 

afiliacji oraz kontrybucji, tj. i . 

 
21. a styczne,  wykaz 

bibliograficzny  
22. sh

 
23. -

 
24. -

ternetowej wersji czasopisma oraz w bazach, w których jest ono indeksowane. 
25. ium ani egzemplarza periodyku, a jedynie 

 
26. macje 

-

druku. 
27. Po naniesieniu poprawek po recenzji auto   

1 tygodnia. 
28.  

i sta ak 
-

ponowanych poprawek. 
29. W razie znacznego przekroczenia ustalonego terminu nanoszenia poprawek przez Autora Redakcja 

a  
30. A stytucj

  
31. W  papierowa. 
32. Redakcja wiado-

rzystw naukowych 
stow towania wszelkich prze-

 zasad  
w nauce. 

 
 

 do Regulaminu czasopisma  
 

1. 
redakcyjnego Editorial System. 

 
Na adres mailowy Autor otrzymuje potwierdzenie otrzymania art
etapach procesu redakcyjnego. 

2. macje 
 



3.  
  

4. rze tek  
 rozmiar i krój czcionki: 12 punktów, Times New Roman, 
 interlinia: 1,5, 
 sposób wyrównywania tekstu: wyjustowany, 
  

5.  
a)  na osobnej stronie 40 

znaków ze spacjami), imiona i nazwiska autorów (autora), afiliacja autora (autorów), adres do 
-mail, numer telefonu); 

b)  
  
 

 
 men-

talnych): Background, Material and methods, Results, Conclusions; 
  

u pracy); 
  

6.  
 wprowadzenie, 
  
  
 wyniki, 
 dyskusja (omówienie wyników), 
 wnioski, 
 przypisy, 
 bibliografia. 

W  
7. 

 
a)  

 sko autora, rok publikacji, ewentualnie zakres stron, np.: 
( , np.: (Boma  
i Drowska, 2007, s. 4 6), w wypadku pierw-
szego autora z dopiskiem i wsp., np.: (Boma i wsp., 2007); 

 rów 
 

  

 
  

P

 
 

 
K  
 nazwis  
 rok wydania, 
  
 miejsce wydania, 
 wydawca. 

Boma, D., Jones, M. (2012). Mediacje w zabawie  

R /  
 na icja  
 rok wydania, 
  
  



  
 st  
 miejsce wydania, 
 wydawca. 

Boma, K. (2012). Pedagogika zabawy. W: J. Smith, M. Jones (red.), Edukacja w wieku przedszkolnym (s. 23 40). 
 

A  
 na  
 rok wydania, 
  
  
 numer tomu i zeszytu, 
  
 DOI. 

Nowak, K. (2012). Edukacja a nowe media. Roczniki Edukacyjne, 12 (3), 43 47, doi: xxxxxxxxxx. 
-learningu. Roczniki o Edukacji, 3, 34 38. Pobrane 19 czerwca 2012 z: 

http://www.adres.artykulu.pl 

INTERNET 
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej. (b.d.). Pobrane 19 czerwca 2012, z: http://www.twp.edu.pl 
Massachusetts Institute of Technology (Producent). (wiosna 2011). Introduction to Psychology [Film]. Pobrane  
1 czerwca 2012, z: http://www.adres.filmu.pl 
Kowalski, B. (Producent). (2012). E-learning w wersji audio [Audiocast]. Pobrane 1 czerwca 2012, z: 
http://www.adres.audiocastu.pl 

 
ienia, skomentowania, zamieszczenia inter-

 
 

7. Wykorzystane w artykule cytaty musz nym 
isko autor mer 

 
8. 

tekstu. Liczba tabel 
tabeli po  Znakiem 

 
9. 

 
i fotografie w postaci osobnych plików zapisanych w formacie xls, stg, pdf, cdr, eps, tif lub jpg (roz-
dziel drukowany w wersji czarno-  
(z zachowa  

10. i, 
lub skróty u  

11. 

 
12. 

rawki autorskie. 


