Zasady formatowania dla ZESZYTÓW NAUKOWYCH
Format B5 (po obcięciu 170 × 240 mm)
Kolumna 7□ × 10,5□ + 0,5□ (126 mm szerokości × 190 mm wysokości + pagina).

W całej pracy obowiązuje krój pisma Times (wyłączając str. tytułową i okładkę).
Tekst podstawowy – Times 11/13 pkt na 7□.
Akapity we wszystkich stopniach pisma 15 pkt.
Skróty dwóch imion piszemy bez odstępu w całej pracy!
W tekście gdy się wymienia stosujemy tylko pauzy od brzegu:
– 000000
Strona redakcyjna: 10/12 pkt , 3 cic nad copyright napis: Wersja pierwotna – papierowa (10 p. jasne)
Spis treści: 10/12 pkt
Pagina:
– pagina żywa:
kolumny parzyste – imię i nazwisko autora (tekst 9 pkt na środku kolumny),
kolumny nieparzyste – tytuł artykułu (tekst 9 pkt na środku kolumny),
– pagina zwykła: 11 pkt na zewnętrznych marginesach,
pagina oddzielona linią o grubości 0,5 pkt na szerokość kolumny (kolor czarny).
Tytuły:
1° 14 p. wers. półgr., światło: przed 2 cic., po 1□,
2° 13 p. półgr., światło: przed 2 cic., po 1 cic.,
3° 12 p. półgr., światło: przed 1 cic., po 0,5 cic,
4° 11 p. półgr., światło: przed 6 pkt., po 4 pkt.
Przypisy: Times 9/11 pkt na 7□, pierwszy wiersz od akapitu, na kolumnie z powołaniem (numeracja przypisów w każdym rozdziale
rozpoczyna się od 1).
Wzory matematyczne: wyśrodkowane, numer wzoru przy prawym marginesie, światło nad i po: 1 cic.,
wyraz gdzie: po wzorze od brzegu, wartości wymieniane w następnych wierszach po słowie gdzie: z wcięciem 15 pkt.,
Tabele: (w tytule tabeli pełne słowo tabela)
na środku kolumny, linie 0,5 pkt (kolor czarny),
tytuł: Times 10/12, półgr. (od lewego brzegu tabeli),
tekst w tabelach Times 9/11 jasny, główka 9/11 półgr.,
odstępy: nad tytułem tabeli i pod źródłem tabeli 12 pkt, między tytułem tabeli a tabelą oraz między tabelą a źródłem 6 pkt,
źródła tabel: 8/10 pkt, od lewego brzegu tabeli, po słowie źródło: słowo opracowanie dużą literą i na końcu źródła kropka.
Rysunki: (w tytule pełne słowo rysunek)
na środku kolumny,
tytuł: Times 10/12, półgr. pod rysunkiem (od lewego brzegu rysunku),
tekst na rysunkach Times 9/11,
odstępy: nad rysunkiem i pod źródłem rysunku 12 pkt, między rysunkiem a tytułem rys. 6 pkt, między tytułem rysunku a źródłem
rysunku 6 pkt.
źródła rysunków: 8/10 pkt, od lewego brzegu rysunku, po słowie źródło: następne słowo rozpoczyna się dużą literą, a na końcu tekstu
źródła nie ma kropki.
Bibliografia:
tytuł: 13/15 pkt półgr. od lewego marginesu, tekst 10/12, pierwszy wiersz od brzegu, następne wcięte,
odstępy: nad tytułem 1□, między tytułem a tekstem 12 pkt,
Streszczenia w języku angielskim:
Tytuł: 10 p. wers. półgr. wcięty 1□ od lewego marginesu, odstępy: przed 1□, po 12 pkt,
słowo Summary: 10 p. tekst półgr. wcięty 1□ od lewego marginesu, odstęp: po 18 pkt,
Tekst streszczenia 10/12 na 7□, pierwszy akapit od lewego brzegu, następne z wcięciem pierwszego wiersza.
Łamanie:
strona tytułowa, strona redakcyjna, spis treści (od kolumny nieparzystej), strona działowa jeśli występuje (od kolumny
nieparzystej),wstęp lub wprowadzenie (od kolumny nieparzystej), pierwszy rozdział od kol. nieparzystej, kolejne rozdziały
w ciągu stron.
UWAGA: na początku każdego rozdziału na wysokości paginy żywej trzeba wstawić poniższy tekst:
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ZESZYTY NAUKOWE 2011 (165)

linie 0,5 pkt. (kolor czarny) na szerokość 7□, tekst 9/11 pkt.

