INSTRUKCJA DLA AUTORÓW
1. Kwartalnik Nowiny Psychologiczne publikuje prace z zakresu szeroko rozumianej problematyki psychologicznej, prezentujące zagadnienia teoretyczne,
wyniki badań oraz różne formy praktyki psychologicznej, a także sprawozdania
z konferencji, recenzje, polemiki, listy do Redakcji.
2. Wszystkie prace są recenzowane przez niezależnych recenzentów.
3. W przypadku artykułów problemowych maszynopis powinien składać się
ze (1) strony tytułowej zawierającej informacje o autorze: imię i nazwisko, miejsce pracy, adres do korespondencji (do publikacji), numer telefonu, e-mail,
(2) krótkiego (maksimum 1000 znaków) streszczenia w języku polskim i angielskim, (3) tekstu właściwego oraz (4) bibliografii (patrz p. 6).
4. Objętość prac nie powinna przekraczać 25 stron maszynopisu (1800 znaków na stronie). Prosimy o przesłanie tekstu w postaci elektronicznej oraz 2 egzemplarzy wydruku komputerowego.
Wersja elektroniczna tekstu powinna być zapisana na dyskietce w edytorze
Microsoft Word dla Windows. Prosimy o stosowanie wyłącznie podstawowych
funkcji formatowania tekstu typu wcięcia akapitowe, wyśrodkowanie itp.
W przypadku rozbudowanej struktury tekstu prosimy o wyznaczenie hierarchii
śródtytułów na wydruku (ołówkiem, za pomocą cyfr rzymskich). W celu wyróżnienia fragmentu tekstu (konkretnego terminu, części zdania) należy stosować
wyłącznie kursywę (prosimy o nieużywanie spacjowania, podkreśleń, wersalików itp).
Rysunki i wykresy — wyłącznie czarno-białe i dostosowane rozmiarem do
wielkości kolumny — prosimy zamieszczać w odrębnym pliku, w tekście natomiast zaznaczyć ich właściwe miejsce. Do wykresów należy dołączyć dane źródłowe (wartości liczbowe).
5. Do nadsyłanych prac prosimy dołączyć oświadczenie, że nie zostały one
opublikowane lub skierowane do publikacji w innym wydawnictwie.
6. Zasady sporządzania bibliografii:
(1) autor (autorzy) — nazwisko, inicjały rozdzielone spacjami
(2) rok wydania
(3) tytuł książki (kursywą), artykułu, rozdziału, pracy magisterskiej/doktorskiej (kursywą), referatu (kursywą),
(4) w przypadku książki — miejsce wydania i wydawca

w przypadku artykułu — nazwa czasopisma (kursywą), tom (kursywą), numer, strony
w przypadku rozdziału (części) w pracy zbiorowej — W: inicjały i nazwiska
redaktorów, tytuł książki (kursywą), strony, miejsce wydania i wydawca
w przypadku pracy magisterskiej/doktorskiej — wydział, nazwa uczelni
i miejscowość
w przypadku referatu — oryginalny tytuł konferencji i miejscowość
w przypadku materiałów uzyskanych z Internetu — data uzyskania i ścieżka
(adres WWW).
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7. Redakcja nie zwraca materiałów nieprzyjętych do druku.

