Wskazówki dla autorów monografii
1. Artykuł opublikowany zostanie w monografii „Międzynarodowa Konferencja
Nauk Przyrodniczych i Medycznych: Młodzi Naukowcy, Doktoranci, Studenci
2017”, którego wydawcą jest Instytut Promocji Kultury i Nauki.
2. Koszt publikacji – bezpłatny.
3. Treść artykułu musi dotyczy stanu wiedzy z różnych dziedzinach szeroko
pojętych nauk przyrodniczych lub medycznych.
4. Praca powinna być pisana w języku polskim, a językiem naukowym powinno
być specjalistyczne słownictwo powinno być wyjaśniane, tak aby artykuł był
przystępny dla nie specjalistów z danej dziedziny.
5. Autor dostarcza recenzję, wykonaną i podpisaną przez co najmniej jednego
recenzenta i po pozytywnej recenzji będzie przyjmowany do publikacji.
Recenzent powinien posiadać minimum tytuł doktora nauk i pracować w innym
zakładzie i katedrze niż każdy z autorów. Recenzent może pracować w tym
samym uniwersytecie.
6. Recenzję należy przesłać na adres info@konferencjalublin.pl
7. Artykuł powinien liczyć minimum 20 000 znaków ze spacjami
8. Liczba autorów artykułu jest dowolna
9. Tabele, ryciny, obrazy należy przesłać w osobnym pliku w formacie *.jpg w
rozdzielczości 300dpi
10. Czcionka używana w tekście powinna być ujednolicona do Times New
Roman 14 pkt
11. Artykuł powinien posiadać minimum 5 pozycji piśmiennictwa. Każda z
pozycji piśmiennictwa powinna być numerowana cyframi np. 1,2,3... kolejno,
po pojawieniu się w tekście. Cyfry powinny być podane w nawiasie bez użycia
indeksów górnych i dolnych. Wydawca przypomina, że w profesjonalnych
artykułach naukowych nie cytuje się stron internetowych oraz książek (cytuje
się jedynie artykuły naukowe).

W pozycji piśmiennictwa nazwiska autorów powinny być podane jako pierwsze,
po nazwisku a następnie inicjał imienia, po którym umieszcza się przecinek. Po
nazwiskach i inicjałach autorów należy podać tytuł pracy. Po tytule należy
podać skróconą nazwę czasopisma, wydanie, rok wydania zgodnie ze
standardami przyjętymi na www.pubmed.com. W przypadku liczby autorów,
która jest większa niż 5, po piątym autorze podajemy skrót „i wsp.:”.
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12. Oprócz recenzji autorzy powinni przesłać na adres
info@konferencjalublin.pl oświadczenia autorów oraz zgodę na publikację
każdego z autorów. Oświadczenie oraz zgodą na publikację znajduje się na
stronie www.konferencjalublin.pl

