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Informacje dla autorów
Rodzaje publikowanych tekstów
1. Oryginalne artykuły teoretyczne i empiryczne (15–20 stron): powinny zawierać wstęp,
przedstawiający przegląd dotychczasowych ustaleń empirycznych na dany temat, opis metod badawczych, prezentację wyników oraz ich dyskusję.
2. Artykuły dotyczące praktyki pracy klinicznej, edukacyjnej lub profilaktycznej.
3. Polemiki z wcześniej opublikowanymi artykułami.
4. Recenzje publikacji.
5. Listy do wydawcy. Listy odnoszące się do wcześniejszych artykułów zawartych w piśmie, oraz
do tematów dotyczących problemu, jakim zajmuje się pismo.
Teksty należy przesyłać na adres e-mailowy redaktor naczelnej: monika.sajowska@fdn.pl
Etyka
Zgłaszając tekst do publikacji autor tym samym informuje, że tekst nie był wcześniej publikowany, ani nie jest nigdzie indziej zgłoszony do publikacji.
Osoba przesyłająca tekst do redakcji zobowiązana jest do ujawnienia wszystkich autorów tekstu oraz udziału innych osób współpracujących przy jego powstawaniu z podaniem ich afiliacji
i kontrybucji.
Przygotowanie artykułu
1. Układ tekstu powinien być tak jak najprostszy.
2. Tekst powinien być pisany Times New Roman 12 pkt z interlinią 1,5.
3. Strona tytułowa artykułu powinna zawierać
1) tytuł artykułu w języku polskim i angielskim
2) informację o autorze/autorach: pełne imię i nazwisko, tytuł naukowy (zawodowy), stopień
naukowy, miejsce pracy/główna afiliacja wraz z adresem, inne afiliacje wraz z adresem,
kontakt: adres kontaktowy, telefon, fax, e-mail
3) krótką informację o autorze/autorach (do 340 znaków, licząc ze spacjami) – należy podać
stopnie i tytuły naukowe, miejsce i zakres pracy, prowadzonych badań itp.
Poza stroną tytułową artykuł nie powinien zawierać informacji pozwalających na identyfikację autora ze względu na proces recenzowania.
4. Każdy artykuł powinien zawierać abstrakt nie dłuższy niż 2 000 znaków (ze spacjami) w języku polskim i angielskim. Należy w nim przedstawić najważniejsze zagadnienia prezentowane w artykule oraz omawiany w nim problem, używane metody badawcze, główne rezultaty
i podsumowanie.
5. Słowa kluczowe (3–5 słów) odzwierciedlające zawartość artykułu w języku polskim i angielskim. Należy unikać terminów ogólnych oraz złożonych konceptów.
6. Przypisy powinny być umieszczone na dole trony oraz mieć numerację porządkową.
7. Cytowanie literatury w tekście głównym powinno być zgodne ze stylem cytowania APA
(American Psychological Association)
8. Bibliografia powinna być umieszczona na końcu artykułu (alfabetycznie) zgodnie ze stylem
cytowania APA.
Procedura recenzowania
Każdy przysłany artykuł podlega procedurze recenzowania.
Przed przesłaniem tekstu należy zapoznać się ze szczegółowymi informacjami dla autorów
dostępnymi na stronie www.dzieckokrzywdzone.fdn.pl

