
 

 

„Tarnowskie Colloquia Naukowe. Tarnow Scientific Colloquia” 

WYTYCZNE DLA AUTORÓW 

Nauki o zdrowiu i kulturze fizycznej 

 

Do publikacji w czasopiśmie Tarnowskie Colloquia Naukowe przyjmowane są 

artykuły oryginalne, poglądowe i kazuistyczne. Artykuły należy przesyłać na adres: 

tcn@pwsztar.edu.pl 

Wszystkie prace są opiniowane przez recenzentów. 

Zasady recenzowania 

Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i poprawek nie 

wpływających na treść merytoryczną pracy. 

Redaktor naczelny w porozumieniu z redaktorem tomu dokonuje wstępnej 

oceny pracy i może ją odrzucić, gdy nie spełnia ona wymogów edytorskich, nie 

spełnia kryteriów pracy naukowej lub tematyka pracy nie jest zgodna z profilem 

czasopisma. Wstępnie zaakceptowany przez redaktora naczelnego manuskrypt jest 

wysyłany do dwóch recenzentów, którymi są naukowcy zajmujący się tą samą lub 

pokrewną tematyką badawczą. W celu uniknięcia podejrzeń o stronniczość recenzji, 

z tekstu usuwane są informacje umożliwiające identyfikację autorów publikacji. 

Recenzenci niezależnie oceniają publikację i przekazują swoje uwagi redaktorowi 

naukowemu. W przypadku, gdy recenzenci przedstawią sprzeczne opinie redaktor 

może powołać kolejnego, trzeciego recenzenta. Redaktor naczelny - na podstawie 

recenzji - podejmuje decyzję o: a. odrzuceniu publikacji, b. przyjęciu jej do druku lub 

c. odesłaniu jej do autora w celu naniesienia poprawek. W tym ostatnim przypadku, 

redaktor razem z publikacją posyła autorowi (autorom) teksty recenzji - po usunięciu 

z nich informacji o tożsamości recenzentów. Autor, po otrzymaniu recenzji z 

uwagami krytycznymi, ustosunkowuje się do nich, nanosi w tekście publikacji 

odpowiednie zmiany lub uzupełnienia. Poprawiony tekst publikacji wraz z 

odpowiedziami na uwagi recenzentów autor ponownie wysyła do redakcji, po czym 

redaktor naukowy podejmuje ostateczną decyzję o odrzuceniu, bądź przyjęciu 
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publikacji do druku. Decyzję ostateczną o druku artykułu naukowego podejmuje na 

podstawie analizy uwag zawartych w recenzji i ostatecznej wersji artykułu 

dostarczonej przez autora. Końcowa wersja artykułu (w formacie PDF) zostaje 

wysłana do Autora w celu dokonania korekty autorskiej. Publikowane są wyłącznie 

artykuły po dokonaniu korekty autorskiej. 

Wszystkie prace oryginalne muszą spełniać wymogi Deklaracji Helsińskiej z 

1989 r. W uzasadnionych przypadkach musi być załączona informacja o zgodzie 

Komisji Bioetycznej na przeprowadzenie badania. W opisie przypadków 

kazuistycznych obowiązuje zakaz podawania danych personalnych. Wymagana jest 

zgoda chorego na  publikowanie zdjęć pokazujących twarz. 

Prawa autorskie 

Każdy manuskrypt musi zawierać podpisane przez wszystkich autorów 

oświadczenie: “Oświadczamy, że artykuł jest oryginalny, nie narusza praw 

autorskich ani innych praw własności stron trzecich; nie jest złożony do publikacji w 

innym czasopiśmie i nie był uprzednio publikowany. Po ukazaniu się publikacji 

podpisany(i) autor(rzy) przekazuje(ą) wszystkie prawa autorskie pracy Wydawnictwu 

PWSZ w Tarnowie. 

 

Przygotowanie manuskryptu 

Pracę należy przygotować w wersji elektronicznej według podanego niżej wzorca: 

 

Tytuł w języku polskim (Arial 16) 

Tytuł w języku angielskim (Arial 16) 

 

Imię nazwiskoa,*, Imię nazwiskob (Arial 12) 

 

a
Afiliacja w języku polski, miasto, kraj (Arial 10) 

Afiliacja w języku angielskim, city, country 
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b
Afiliacja w języku polski, miasto, kraj 

Afiliacja w języku angielskim, city, country 

*Adres do korespondencji/Address for correspondence: (Arial 12) 
a.nowak@gmail.com 
 

Streszczenie (Arial 14) 

Streszczenie powinno zawierać od 200 do300 słów. W pracach poglądowych streszczenie 

może być jednolite. W pracach oryginalnych streszczenie należy podzielić na: Cel, Materiał 

i metody: Wyniki: Wnioski. (Arial 12) 

Słowa kluczowe: 3 do 5 słów kluczowych (Arial 12) 

 

Streszczenie w języku angielskim (Arial 14) 

Słowa kluczowe w języku angielskim (Arial 12) 

 

Wprowadzenie (Arial 14) 

Tekst (Arial 12) 

Materiały i Metody (Arial 14) 

Tekst (Arial 12) 

Wyniki (Arial 14) 

Tekst (Arial 12) 

Dyskusja (Arial 14) 

Tekst (Arial 12) 

Wnioski (Arial 14) 

Tekst (Arial 12) 

Podziękowania (Arial 14) 

Tekst (Arial 12) 

Piśmiennictwo (Arial 14) 

mailto:a.nowak@gmail.com
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Pozycje należy cytować w tekście podając kolejne numery w nawiasach 

kwadratowych [1,2], [3-5]. W spisie piśmiennictwa należy zachować kolejność 

cytowań, a nie porządek alfabetyczny. Skróty tytułów cytowanych czasopism muszą 

być zgodne z Index Medicus. W przypadku większej liczby autorów, należy podać 

trzy pierwsze nazwiska a następnie i wsp. lub et al. Jeśli cytowana praca zostałą 

opublikowana w języku angielskim. 

Przykłady: 

1. Wójcik–Fatla A., Szymańska J., Buczek A. Choroby przenoszone przez kleszcze. 

Część I. Ixodes ricinus jako rezerwuar i wektor patogenów. Zdr Publ, 2009,119(2), 

213–216. 

2. Kasperczyk T. Wady postawy ciała. Wydawnictwo Kasper, Kraków, 1994. 

3. Kawiak J., Warchoł J. Transport przez błony biologiczne. [w:] Podstawy 

cytofizjologii. Kawiak J., Olszewska M., Warchoł J. (red). PWN, Warszawa, 1995, 

79-91. 

Tabele i Ryciny 

Tabele i ryciny należy numerować niezależnie cyframi arabskimi, zaznaczając w 

tekście miejsce, do którego odnosi się dana tabela lub rycina. Każdą tabelę i rycinę 

wraz z nagłówkiem należy umieścić na osobnej stronie, na końcu manuskryptu. W 

przypadku zdjęć i rysunków należy załączyć zgodę właściwego wydawcy lub osoby 

uwidocznionej na zdjęciu na wykorzystanie materiału lub wizerunku. Druk rycin 

kolorowych jest możliwy wyłącznie za uzgodnieniem z Wydawcą. Zdjęcia muszą być 

wysokiej jakości. Tabele powinny uzupełniać, a nie powtarzać informacje zawarte w 

tekście. 


