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Informacje dla autorów artykułów

Artykuł z krótkim streszczeniem w języku angielskim i polskim prosimy nad-

syłać w wersji wydrukowanej oraz elektronicznej na adresy:

aduda@zarz.agh.edu.pl

Akademia Górniczo-Hutnicza

Wydział Zarządzania

dr Joanna Duda

ul. Gramatyka 10

30-067 Kraków

Artykuły przeznaczone do druku w czasopiśmie Ekonomia Menedżerska 

powinny być opracowane zgodnie z poniższymi wytycznymi.

Objętość nie powinna przekraczać 1 arkusza wydawniczego wraz z rysunkami 

i tabelami.

Tekst powinien być pisany w sposób ciągły, należy zaznaczyć miejsca umiesz-

czenia rysunków, fotografi i lub tabel. Na pierwszych stronach artykułów należy 

zamieścić afi liacje w formie przypisu z odsyłaczem gwiazdkowym u dołu kolumny: 

Instytucja, Miasto.

Rysunki powinny być dostarczone w formatach umożliwiających ich edycję 

(grafi ka wektorowa), ewentualnie w postaci bitmap o rozdzielczości nie mniej-

szej niż 300 dpi. W rysunkach i tablicach należy unikać dużego zagęszczenia 

elementów. Fotografi e muszą być kontrastowe, o wymiarach 9 × 13 cm lub więk-

szym. Rysunki, tabele i fotografi e powinny być opisane numerami, pod którymi 

znajdują się w tekście. Rysunki i fotografi e powinny być dostarczone w postaci 

oddzielnych plików.

Wzory matematyczne muszą znajdować się w oddzielnych wierszach tekstu, 

a numery wzorów powinny być umieszczone z prawej strony w nawiasach ( ). Li-

tery greckie powinny być pisane pismem prostym w odróżnieniu od zmiennych, 
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które należy składać kursywą. Autorzy przygotowujący teksty przy użyciu Worda 

proszeni są o używanie – w miarę możliwości – tekstowego trybu zapisu znaków 

matematycznych i symboli i pozostawienie trybu grafi cznego do zapisywania 

wzorów dwu- i więcejwierszowych, pierwiastków itp.

Powołania w tekście na literaturę należy ująć w nawiasy [], a spis literatury 

zamieścić na końcu artykułu.

Artykuł należy złożyć w dwóch egzemplarzach. Drugi egzemplarz przezna-

czony jest dla recenzenta.

Streszczenie artykułu powinno mieć objętość 15–20 wierszy i powinno być 

sporządzone w języku polskim i angielskim; powinno zawierać również słowa 

kluczowe w języku polskim i angielskim. Wersje językowe muszą znajdować się 

na oddzielnych kartkach, zawierających ponadto imię i nazwisko autora, tytuł 

artykułu i umieszczony na górze napis „Streszczenie”.

Informacje o czasopiśmie i terminach składania artykułów do kolejnych 

numerów oraz szablon, zgodnie z którym należy przygotować teksty, są zamiesz-

czone na:

http://tinyurl.com/ly68a6
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Instruction for authors

Please send your article with a short summary in English and Polish (printed 

and electronic versions) to the following addresses:

aduda@zarz.agh.edu.pl

Akademia Górniczo-Hutnicza

Wydział Zarządzania

dr Joanna Duda

ul. Gramatyka 10

30-067 Kraków

Articles which are to be published in Managerial Economics should be pre-

pared according to the following guidelines.

Length of the paper should not exceed 22 typed pages (fi gures and tables 

included).

The running text of the body of the paper should be followed by fi gures and 

tables.

Title page should include a footnote, giving the author’s affi liation.

Figures must be prepared in a form suitable for direct reproduction. Digital 

artwork at least 300 dpi resolution is accepted. Photographs, on glossy paper 

(9 by 13 cm or larger), should display sharp contrast. Figures, tables and photo-

graphs should be numbered according to their reference in text.

For computer edited texts, please include a disc with a text fi le, giving the ed-

itor programme used (preferably Word or WordPerfect). Illustrations should be 

edited in CorelDraw (*.CDR), DrawPerfect (*.WPG) or in any other vector graph-

ics form e.g. HPGL, Encapsulated PostScript (*.EPS), Computer Graphics Metafi le 

*.CGM) or bitmaps (*.TIF, *.PCX).



Instruction for authors

Mathematical equation within the text should be written in separate lines, 

numbered consecutively (numbers within round brackets) on the right-hand 

side. Greek characters must be written out clearly. Reference to literature within 

the text should be given in square brackets.

Papers should be submitted in two copies.

Summery (of 15–20 lines) and keywords should be submitted in both Polish 

and English on separate sheet containing the name of the author, title of the paper 

with the heading “Summary”.

Authors using Word are requested to employ, as far as possible, text form 

of mathematical symbols leaving graphic form for the equations longer than 

single line. 

The author should use the numbering style of referencing. References to 

literature within the text should be given in square brackets. Lists of references 

should be written in alphabetical-chronological order.

Information about the journal and the deadlines for submitting articles for 

next issues as well as the tempate according to which the papers should be pre-

pared are presented at

http://tinyurl.com/ly68a6


