
ZASADY OPRACOWANIA MATERIAŁÓW 
PRZEZNACZONYCH DO PUBLIKACJI 

W „STUDIACH Z PSYCHOLOGII W KUL”

Objętość tekstów i zasady publikowania

Artykuły – empiryczne, teoretyczne i przeglądowe.• 
Objętość tekstu wraz z tabelami, wykresami, streszczeniem i bibliografi ą nie 

powinna przekraczać 30 stron znormalizowanego maszynopisu (do 50 000 zna-
ków). Wyjątek stanowią artykuły opisujące serię badań (do 40 stron znormalizo-
wanego maszynopisu, 60 000 znaków). Każdy artykuł jest recenzowany przez ano-
nimowych recenzentów. Autor otrzymuje kopie recenzji wraz z decyzją Redakcji 
oraz jej ewentualną opinią dotyczącą sugerowanych zmian w tekście.

Polemiki, recenzje i sprawozdania.• 
Recenzje aktualnie wydawanych publikacji z zakresu psychologii, w tym li-

czących się pozycji zagranicznych, które w kraju mogą być trudno dostępne oraz 
sprawozdania ze zjazdów, sympozjów i konferencji oraz doniesienia z narad, se-
minariów i warsztatów odbywających się w różnych środowiskach naukowych. 
Objętość tekstu do 5 stron, a w przypadku rozbudowanych konferencji i zjazdów 
do 7 stron maszynopisu. Dyskusje i polemiki mogą dotyczyć zarówno tekstów 
publikowanych na łamach „Studiów z Psychologii w KUL”, jak i innych nauko-
wych czasopism i książek z zakresu psychologii. Mają mieć one charakter polemik 
naukowych, a nie publicystycznych. Objętość recenzji lub polemiki nie powinna 
przekraczać 10 stron maszynopisu.

Artykuły dyskusyjne i polemiki.• 
Objętość artykułu dyskusyjnego nie powinna przekraczać 20 stron znormali-

zowanego maszynopisu. Sugerowana objętość polemiki to 3-5 stron.

Przekazanie tekstu do Redakcji jest równoznaczne z oświadczeniem, że nie był 
on nigdzie dotychczas publikowany i nie jest przekazany jednocześnie do recenzo-
wania w żadnym innym czasopiśmie.
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Jak przygotować artykuł do publikacji

Przy opracowywaniu tekstów przygotowywanych do działu Artykuły należy 
stosować się do poniższych wskazań, które mają ułatwić pracę zarówno Autorów, 
jak i Redakcji oraz doprowadzić do skrócenia cyklu wydawniczego.

Tekst powinien mieć jasną strukturę i koncentrować się wokół wyraźnie sfor-1. 
mułowanego problemu: (1) wprowadzenie teoretyczne, (2) hipotezy, (3) me-
toda (bodźce, narzędzia badawcze, próba, procedura badań), (4) wyniki, (5) 
dyskusja (6) literatura cytowana. Powinien podejmować zagadnienia nowe 
i zawierać przegląd najnowszej literatury, uzasadniający podjęcie problemu 
badawczego.
Ewentualne hipotezy powinny być wyraźnie postawione, ponumerowane i od-2. 
powiednio uzasadnione. Opis zastosowanych metod oraz próbki ma być na 
tyle dokładny, by umożliwiał powtórzenie badań. Powszechnie znanych testów 
psychologicznych nie należy szczegółowo opisywać, a jedynie podać najistot-
niejsze informacje pozwalające np. zidentyfi kować, która z polskich wersji kwe-
stionariuszy została zastosowana w badaniach, oraz podać najważniejsze infor-
macje o jej wartości psychometrycznej.
 Prezentacja wyników empirycznych powinna być syntetyczna i komunika-3. 
tywna, a ich dyskusja nie może ograniczać się do kwestii weryfi kacji hipotez, 
ale powinna być przeprowadzona w kontekście teorii oraz rezultatów porów-
nywalnych badań empirycznych. Proponowana struktura dyskusji wyników: 
(1) krótkie podsumowanie wyników badań, (2) konfrontacja wyników badań 
z literaturą przedmiotu z podkreśleniem, co nowego wnoszą wyniki badań do 
dotychczasowej wiedzy, (3) wyszczególnienie ograniczeń badań własnych, (4) 
wskazanie na przyszłe kierunki badań, pytania badawcze itd.
Tabele i wykresy, starannie przygotowane, odznaczające się informatywnością 4. 
i komunikatywnością. Jeżeli treść tabela została w całości omówiona w tekście, 
to nie ma potrzeby jej zamieszczania w artykule. Tabele i wykresy nie powinny 
się dublować – należy zdecydować się na jedną formę ilustracji wyników. Ta-
bele i wykresy należy dołączyć na końcu artykułu, każdą na osobnej stronie, na 
marginesie tekstu zaznaczając ich miejsce. Wykresy i rysunki powinny być wy-
konane z dużą starannością, bez użycia kolorów. Ryciny bryłowe dopuszczalne 
są w wypadku trójwymiarowego układu współrzędnych.
Prezentując wyniki porównań grup informację na temat istotności statystycz-5. 
nej należy uzupełnić informację na temat wielkości efektu (np. efekt standary-
zowany Es w przypadku testu t lub eta2 w przypadku ANOVA).

Formatowanie tekstów

Poniżej podajemy podstawowe zasady przygotowywania tekstów do druku 
w „Studiach z Psychologii”. Zasady te zgodne są z wytycznymi APA. 
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Strona 1  (tytułowa). Centrowane: tytuł artykułu, pod tytułem: autor (autorzy) 
oraz ich afi liacje (wszystko drukiem mieszanym – nie kapitalikami). 

Strona 2.  Streszczenie w języku polskim oraz pod streszczeniem słowa 
kluczowe 

Strona 3.  Tekst artykułu poprzedzamy powtórzeniem jego tytułu na górze 
pierwszej strony, od której zaczynamy artykuł.

Kolejne strony to kolejne strony właściwego tekstu. Cały tekst (włącznie z tabe-
lami) piszemy z interlinią 1,5, bez justowania (tekst „poszarpany” z prawej strony). 
Podział tekstu na podsekcje – patrz instrukcja niżej (Rodzaje nagłówków). 

Po zakończeniu tekstu następują w kolejności na oddzielnych stronach:
(a)  Literatura cytowana (nie: bibliografi a). Sposób sporządzania listy odniesień 

bibliografi cznych: zob. Wskazówki bibliografi czne.
(b) Nota autorska. Tu zamieszczamy:

dokładne adresy autorów oraz ich adresy e-mailowe• 
podziękowania• 
informacje o źródłach fi nansowania badania• 
informacje o tym, do kogo należy kierować korespondencję w sprawie • 
artykułu (gdy na przykład jest to tylko jeden z kilku autorów)

(c)  Przypisy (o ile istnieją – staramy się je ograniczać do minimum)
(d)  Streszczenie (abstract) w języku angielskim poprzedzone angielskim tytu-

łem, nazwiskami autorów oraz ich afi liacjami. Pod streszczeniem słowa klu-
czowe (key words) w języku angielskim

(d)  Tabele – po jednej na każdej stronie. Tytuły tabel umieszczamy nad 
tabelami. 

(e)  Rysunki – po jednej na każdej stronie. Tytuły pod rysunkami. Na stronie 
z rysunkiem zaznaczamy tylko numer rysunku. 

Rodzaje nagłówków według zasad przyjętych w V wydaniu APA Manual

Wyróżniamy pięć rodzajów nagłówków, których kształt podajemy poniżej. 
W nawiasie zawarto informację o poziomie nagłówka. Wszystkie nagłówki pisze-
my drukiem zwykłym, czcionką 12 pkt. Nie robimy żadnych odstępów między 
nagłówkami a tekstem. 

EKSPERYMENT I (5)
Metoda (1)

Schemat badania (2)
Zmienne niezależne (3)
 Bodźce. Tu tekst.....(4) 

Kiedy stosować jaki nagłówek? Wybór nagłówków zależy od liczby poziomów 
naszego tekstu:
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(a) tekst jednopoziomowy – wybieramy nagłówek (1) 
(b) tekst dwupoziomowy – nagłówki (1) i (3)
(c ) tekst trzypoziomowy – nagłówki (1), (3) i (4)
(d) tekst czteropoziomowy – nagłówki (1), (2), (3), (4)
(e)  tekst pięciopoziomowy – wszystkie nagłówki, przy czym nagłówek nr 5 

umieszczamy nad pozostałymi nagłówkami.

Wskazówki bibliograficzne 
(zaczerpnięte z opracowanych dla autorów podręcznika 

„Psychologia: Podręcznik akademicki” pod redakcją J. Strelaua)

Niżej podajemy w miarę wyczerpującą listę przykładów zapisu poszczegól-
nych pozycji bibiografi cznych, z uwzględnieniem wymaganej interpunkcji, stylu 
czcionki (normalna – kursywa) i liter (duże – małe). 
Książki:
(a) polska
Matczak, A. (1982). Style poznawcze. Rola indywidualnych preferencji. Warszawa: 
PWN.
(b) polska, redagowana
Strelau, J., Ciarkowska, W., Nęcka, E. (red.). (1992). Różnice indywidualne: możli-
wości i preferencje. Wrocław: Ossolineum. 

(c) obcojęzyczna
Baron, J. (1985). Rationality and intelligence. Cambridge: Cambridge University 
Press.

(d) obcojęzyczna, redagowana
Dillon, R. F., Schmeck, R. R. (red.). (1983). Individual diff erences in cognition (t. 
2). Orlando: Academic Press.

(e) ksiązka rosyjskojęzyczna
Łomow, B. F., Rawicz-Szczerbo, I. W. (red.). (1978). Problemy gienieticzeskoj psi-
chofi zjołogii czełowieka. Moskwa: Nauka. 

(e) książka o kolejnym wydaniu
Osofsky, J. D. (red.). (1987). Handbook in infant development (wyd. 2). New York: 
Wiley.

Rozdziały w książkach:
(a) publikacja polska
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Choynowski, M. (1977). Podręcznik do „Ogólnego Testu Klasyfi kacyjnego” Z. 
Dobruszka. W: M. Choynowski (red.), Testy psychologiczne w poradnictwie 
wychowawczo-zawodowym (wyd. 2, s. 233-280). Warszawa: PWN.

(b) publikacja obcojęzyczna
Dawson, M. E., Schell, A. M. (1985). Information processing and human classical 

conditioning. W: P. K. Ackles, J. R. Jennings, M. G. H. Coles (red.), Advances 
in psychophysiology (t. 1, s. 89-166). Greenwich: JAI Press. 

(c) publikacja rosyjskojęzyczna
Tiepłow, B. M. (1956). Niekotoryje woprosy izuczenija obszczich tipow wysszej 

nierwnoj diejatielnosti czełowieka i żiwotnych. W: B. M. Tiepłow (red.), Ti-
połogiczeskije osobiennosti wysszej nierwnoj diejatielnosti czełowieka (t. 1, s. 
3-123). Moskwa: APN RSFSR.

Artykuły w czasopismach:
Tyszkowa, M. (1985). Post – i neopiagetowskie koncepcje rozwoju poznawczego. 

Psychologia Wychowawcza, 28, 121-130.
Th ompson, S. C. (1981). Will it hurt less if I can control it? Psychological Bulletin, 

90, 89-101. 

Nie opublikowane dysertacje i prace dyplomowe:
Świętochowski, K. (1988). Niespecyfi czne uwarunkowania komunikacji niewer-

balnej w bezpośrednich interakcjach społecznych. Nie opublikowana rozprawa 
doktorska, Instytut Psychologii PAN, Warszawa.

Żarnecka, A. (1988). Wzorce reakcji konduktancji skóry i szybkości rytmu serca na 
wieloznaczny komunikat. Nie opublikowana praca magisterska, Wydział Psy-
chologii UW, Warszawa. 

Referaty wygłoszone na konferencjach i innych spotkaniach:
Brandstaetter, H. (1989). Motivational person-environment fi t in everyday life situ-

ations. Referat wygłoszony na „IVth Meeting of the International Society for 
Research on Emotions”, Paryż. 

Van Heck, G. L., Hettema, J., Leidelmaijer, K. C. M. (1987). Temperament, act 
preferences, and situation preferences. Referat wygłoszony na „International 
Workshop on Temperament”, Bielefeld. 

Raporty z badań:
Chawarski, M. C., Nęcka, E. (1989). Intelligence and dealing with novelty. Adapta-

tion to unexpected changes in task’s requirements (Raport RPBP III.25/VIII/1). 
Kraków: Uniwersytet Jagielloński, Instytut Psychologii.

Strelau, J., Oniszczenko, W., Zawadzki, B. (1994). Genetyczne uwarunkowanie 
i struktura temperamentu młodzieży i dorosłych (Raport KBN 1.1108.91.02). 
Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii. 
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Artykuły umieszczone na stronie internetowej:
Kowalski, J. (2008). Th e relationship with giving behavior. Strona internetowa:
http://www.papa.edu./index
Nonprofi t & Voluntary Sector (brak daty). Zaczerpnięte 3.12.2008. Strona inter-

netowa: http://www.papa.edu./index


