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Informacje dla autorów 

Redakcja prosi autorów o uwzględnienie następujących wymogów: 

• struktura artykułu, w szczególności pracy określonej jako „oryginalny artykuł naukowy” powinna 
nawiązywać do uznawanej powszechnie za strukturę klasyczną i zawierać następujące części: Wstęp 
(Wprowadzenie), Materiał i metody, Wyniki, Dyskusję (omówienie) i – opcjonalnie – Wnioski; w 
nazewnictwie międzynarodowym: IMRAD (Introduction, Material(s), Methods, Results and Discussion); 
nazwy poszczególnych części mogą być dostosowane do określonej tematyki;  

• objętość artykułów: od ½ do 1 arkusza (1 arkusz wydawniczy odpowiada 40 000 znaków ze spacjami lub 
3000 cm² powierzchni ilustracji); w uzasadnionych przypadkach objętość może przekroczyć 1 arkusz;  

• objętość sprawozdań, komunikatów naukowych i recenzji – do ½ arkusza;  
• teksty prosimy nadsyłać w wersji elektronicznej (zalecany format: Word for Windows) i w formie wydruku (2 

egzemplarze) na papierze w formacie B5 lub A4;  
• zalecana czcionka: Times New Roman 11, abstrakty, przypisy i podpisy pod rys.: Times New Roman 10;  
• jeśli język polski jest oryginalnym językiem pracy, należy dołączyć także: tytuł pracy, opisy rysunków, 

fotografii i tabel, abstrakt (do 150 słów) oraz słowa kluczowe w języku angielskim;  
• jeśli język angielski jest oryginalnym językiem pracy, należy dołączyć także: tytuł pracy, opisy rysunków, 

fotografii i tabel, abstrakt (do 150 słów) oraz słowa kluczowe w języku polskim;  
• ilustracje w plikach: *.CDR (zapis do wersji 17), *.TIF, *.JPG; jeśli autor zamieszcza pliki graficzne w 

tekście, powinien je dostarczyć także w jednym z w/w formatów i rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi;  
• ilustracje (rysunki, fotografie) i tabele powinny być opatrzone tytułem i numerem kolejnym, podpis powinien 

jednoznacznie informować o autorstwie i pochodzeniu danych, użytych do ich opracowania;  
• w tekście należy powoływać się na literaturę poprzez podanie nazwiska autora i roku publikacji np.: (Nowak 

2013), (Nowak i in., 2013) lub według Nowaka (2013);  
• wszystkie cytowane pozycje literatury muszą znajdować się w spisie literatury, który jest sformatowany 

zgodnie z następującymi przykładami: 
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• zalecane jest podawanie na końcu opisu bibliograficznego identyfikatorów publikacji (DOI); format 

odnośników do źródeł z użyciem DOI: przedrostek/końcówka, np.: doi:10.1000/102  
• sprawdzenie, czy dana pozycja bibliografii posiada DOI jest możliwe za pomocą formularza na stronie: 

http://www.crossref.org/guestquery/. Podawanie DOI w bibliografii poprawi identyfikowalność artykułu w 
sieci i spowoduje zwiększenie cytowalności. 

• Redakcja zaleca, aby kolejność autorów była ustalona na podstawie stopnia odpowiedzialności i wkładu 
pracy;  

doi:%2010.13140/RG.2.1.4504.4965
http://www.crossref.org/guestquery/


• gotowe materiały do druku prosimy przesyłać na adres: Redakcja Acta Universitatis Lodziensis, Folia 
Geographica Physica, 90-139 Łódź, ul. Narutowicza 88, p. 137; e-mail: folia.geo.physica@uni.lodz.pl, 
przekazywać bezpośrednio Redakcji lub umieszczać na platformie OJS (https://www.czasopisma-
test.uni.lodz.pl/geophysica);  

• autorzy publikowanych prac akceptują fakt umieszczenia ich wersji elektronicznej dostępnej online na 
serwerze Uniwersytetu Łódzkiego z nadanymi identyfikatorami (DOI/URI) w zbiorach Repozytorium 
Uniwersytetu Łódzkiego, zaś na stronach zawierających ich bibliografię mogą zamieszczać linki do tych 
adresów;    

• autorzy przed publikacją podpisują umowę z Wydawnictwem Uniwersytetu Łódzkiego (treść jest dostępna na 
stronie Wydawnictwa: https://wydawnictwo.uni.lodz.pl).  
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