INFORMACJE DLA AUTORÓW
1. Redakcja przyjmuje do publikacji teksty o charakterze naukowym,
poświecone teorii ekonomii, teorii i praktyki integracji gospodarczej i
politycznej, polityki ekonomicznej, regionalnej i społecznej, ekonomii
środowiska i rozwoju zrównoważonego, teorii i praktyki zarządzania,
finansów i bankowości.
2. Redakcja przyjmuje wyłącznie teksty oryginalne, przygotowane
specjalnie dla „Equilibrium – Zeszyty Naukowe WSE”. Teksty mogą
mieć formę:
 artykułów naukowych i komunikatów z badań - o objętości
nie mniejszej niż 0,5 arkusza wydawniczego (około 20 tys.
znaków, czyli około 10 stron maszynopisu), a nie większe niż 1
arkusz wydawniczy (około 40 tys. znaków, czyli 20 stron
maszynopisu);
 recenzji książek (o objętości tekstu do 8 stron);
 informacji o konferencjach, sympozjach i seminariach
naukowych (o objętości tekstu do 6 stron).
3. Warunkiem zakwalifikowania tekstu do druku jest pozytywna opinia
recenzenta.
4. W opracowaniu powinny być wyraźnie wydzielone części składowe,
w tym: wstęp z jasno sformułowanym celem opracowania, rozdziały,
ewentualnie podrozdziały, zakończenie (wnioski końcowe),
bibliografia, streszczenie w języku polskim i angielskim (do 1200
znaków każde).
5. Tekst referatu powinien być przygotowany w formacie B5 (17,6x25
cm); wszystkie marginesy 2,5 cm; czcionka Times New Roman 11;
odstęp 1.
Wcięcia akapitowe 0,5 cm; tytuł opracowania czcionka 12 wersaliki,
bold; śródtytuły numerowane 1, 2, ... czcionka 11 bold.
6. Przypisy literaturowe w tekście należy podawać według wzoru:
(Nazwisko, rok wydania, s…). W przypadku kilku pozycji, do których
odnosi się odwołanie, należy oddzielić je średnikami. Przypisy
merytoryczne należy umieszczać na dole strony (czcionka 9).
7. Bibliografia na końcu opracowania winna być sporządzona w
kolejności alfabetycznej:
Monografie – Kowalski J. (rok wydania), Tytuł, Wydawnictwo,
Miasto.
Czasopisma – Kowalski J. (rok wydania), Tytuł artykułu, „Tytuł
Czasopisma” nr 2.
Opracowania w pracach zbiorowych – Kowalski J. (rok
wydania), Tytuł opracowania, [w:] Nowak J. (red.), Tytuł pracy
zbiorowej, Wydawnictwo, Miasto.
8. Mapy, rysunki i wykresy muszą być sporządzone w wersji
elektronicznej, za pomocą narzędzi akceptowanych przez wybrany
edytor tekstu.

9. Do składanego artykułu należy dołączyć informacje o Autorze: tytuł
lub stopień naukowy, nazwę instytucji (afiliację), adres do
korespondencji, e-mail.
10. Tekst wstępnie zakwalifikowany do publikacji na łamach
„Equilibrium - Zeszyty Naukowe WSE”, ale nie spełniający wymogów
Redakcji będzie odesłany do poprawek autorskich.
11. Artykuły zakwalifikowane do druku podlegają redakcji naukowej,
korekcie językowej i technicznej oraz korekcie finalnej. Redakcja
zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji materiałów.

