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Informacje organizacyjne

Opłata konferencyjna w wysokości 600,00 PLN obejmuje druk monografii, spotkanie integracyjne,
wyjazd studyjny, poczęstunek w trakcie obrad.
Opłatę należy dokonać do dnia 31.05.2015r. na konto uczelni nr:
62 1240 3770 1111 0000 4068 0604
Z dopiskiem w treści wpłaty: wpłata Konferencja Dydaktyków Szkół Wyższych Ed. przyr.2015 subkonto 249-548
Akademia Pomorska w Słupsku
76 – 200 Słupsk
ul. Arciszewskiego 22a
Termin nadsyłania zgłoszeń do dnia 30.04.2015r.

Wymogi redakcyjne
Monografia będzie wydana przez Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Struktura pracy
Tytuł
Tytuł w języku polskim i angielskim
Imię i nazwisko oraz adres autora/autorów
Instytut Biologii i Ochrony Środowiska:
ul. Arciszewskiego 22b, 76-200 Słupsk
biologia@apsl.edu.pl

Tel. +48 (0) 59 84 05 348
Fax +48 (0) 59 84 05 328
www.apsl.edu.pl
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Adres korespondencyjny wszystkich autorów jest przedstawiany w języku polskim. Pierwszy autor
pracy podaje również swój adres poczty internetowej (e-mail). W przypadku kilku autorów pracy,
adresy wszystkich współautorów identyfikowane są za pomocą cyfry arabskiej umieszczonej w formie indeksu górnego za nazwiskiem.
Abstrakt
Napisany wyłącznie w języku angielskim, zawiera syntetyczne streszczenie głównych wyników badań. Jego objętość nie powinna przekraczać 200 wyrazów.
Słowa kluczowe
W języku polskim i angielskim – nie więcej niż 5.
Wprowadzenie, materiały i metody badań, wyniki i dyskusja.
Literatura
Spis publikacji w kolejności alfabetycznej. W każdej z publikacji należy zachować następującą kolejność: nazwisko autora, inicjały imion, rok wydania, tytuł, skrót nazwy czasopisma, tom i strony.
Pozycje książkowe muszą zawierać informacje o wydawnictwie i miejscu wydania. Wzorce poprawnie cytowanych prac zostały przedstawione poniżej:


Czasopismo:
Brown W.P., Roth R.R. 2004. Juvenile survival and recruitment of wood thrushes Hylocichla
mustelina in a forest fragment. J. Avian Biol., 35: 316-326.



Książka:
Tomiałojć L. 1990. Ptaki Polski – rozmieszczenie I liczebność. PWN. Warszawa.



Rozdział:
Banaszak J. 2004. Z badań nad owadami zapylającymi w Bydgoszczy (Hymenoptera, Apoidea). W: P. Indykiewicz, T. Barczak (red.). Fauna miast Europy Środkowej 21. wieku. Wyd.
P.M. LOGO. Bydgoszcz: 225-223.

Wskazówki redakcyjne
1. Całkowita objętość artykułu 11-12 stron (wraz z tabelami i rysunkami). Artykuły przeznaczone do druku powinny być przygotowane w edytorze Word z zachowaniem następujących
zasad formatowania: 2,5 cm marginesy, typ czcionki – Times New Roman, rozmiar czcionki
– 12 pkt., odstęp między wierszami – 1,5. Nie należy stosować pogrubień ani wyróżnień
oprócz akapitów i nazw taksonomicznych pisanych kursywą, bez nawiasów;
2. W pracach należy stosować Międzynarodowy System Jednostek SI;
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3. Wszystkie tabele i ryciny powinny być przygotowane osobno, na pojedynczych arkuszach
formatu A4. Tabele powinny zawierać jak najmniej krawędzi pionowych. Ryciny powinny
być czytelne i wysokiej jakości w konwencji czarno-białej lub odcieni szarości (możliwość
umieszczenia rycin kolorowych jedynie w szczególnych przypadkach). Podpisy do tabel i rycin należy przedstawić w języku polskim i angielskim na osobnej stronie;
4. Cytowanie literatury w tekście pracy powinno zachować następujące reguły: podanie nazwiska autora i roku wydania w nawiasie, np. (Kowalski 2004) lub Kowalski (2004). W przypadku dwóch autorów pracy są oni cytowani: Kowalski i Nowak 2005, a gdy więcej niż
dwóch autorów: Kowalski i inni 2005. Cytowanie wielu prac jednocześnie powinno być uporządkowane według lat wydania, np. (Kowalski i Nowak 2000, Kasprzak 2002). Cytowanie
należy wyłącznie prace, które ukazały się drukiem lub są w druku.
5. Tekst pracy powinien być przysłany w dwóch egzemplarzach na pojedynczych arkuszach
formatu A4 oraz na płycie CD-R lub e-mail na adres:

Dorota Morka
Instytut Biologii i Ochrony Środowiska
Akademia Pomorska w Słupsku
ul. Arciszewskiego 22b
76-200 Słupsk
e-mail: dorota.morka@interia.pl

Serdecznie zapraszamy
Organizatorzy
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