
Wytyczne dla autorów: 
Z okazji zbliżającego się terminu sesji sprawozdawczej Studiów Doktoranckich wydane zostaną kolejne materiały 
zawierające streszczenia wszystkich wystąpień. Poniżej podano wskazówki jak przygotować tekst streszczenia. 
Streszczenia w wersji elektronicznej i papierowej podpisanej przez doktoranta i promotora należy dostarczyć do:  
 
Katarzyna Cymbały (katarzyna.cymbala@ug.edu.pl, Dziekanat Wydziału Chemii, pok. F1) 
do 12.07.2019 do godz. 15.00 

 
Streszczenia w wersji papierowej należy dostarczyć OSOBIŚCIE (osoba oddająca streszczenie podpisuje się na 
liście!) 

 
 
 Streszczenia powinny zostać przygotowane w następującej formie:  
1. Tytuł wystąpienia – dużymi literami (całość), wyśrodkowany, pogrubiony  

2. Tytuł zawodowy (mgr inż./mgr), imię i nazwisko autora – wyśrodkowany, pogrubiony, kursywa oraz rok studiów np.  
 
mgr inż. Jan Kowalski, II rok  
3. Tytuł naukowy oraz imię i nazwisko opiekuna naukowego/promotora – wyśrodkowany, pogrubiony, kursywa np.  
 
Promotor: prof. dr hab. inż. Adam Iksiński  
Przypominam: otwarty przewód doktorski – promotor lub promotor i promotor pomocniczy  
brak otwartego przewodu – opiekun naukowy  
W przypadku występowania promotora i promotora pomocniczego, należy wskazać ich następująco:  
Promotor: prof. dr hab. inż. Adam Iksiński  
Promotor pomocniczy: dr inż. Anna Igrekowska  
4. Tekst streszczenia:  

� maksymalna objętość całego streszczenia (wraz z tytułem, imieniem i nazwiskiem doktoranta i promotora, 
literaturą oraz ewentualną informacją o projekcie, w ramach którego badania są finansowane) wynosi do 
3000 znaków (ze spacjami) – wstawianie ilustracji odbywa się „kosztem” tekstu; proszę nie zmieniać 
wielkości czcionki, marginesów, odstępów między znakami, wielkości interlinii podanych w formatce – za 
każdym razem będzie sprawdzana dopuszczalna ilość znaków i prawidłowość formatowania tekstu.  

� UWAGA: streszczenie może zawierać ilustracje tylko w przypadku, gdy są one niezbędne do przedstawienia 
istoty prowadzonych przez doktoranta badań. W przeciwnym razie nie będą one przyjmowane. Ilustracje 
przyjmowane są w formatach: GIF, JPG, TIFF, BMP, CDR, WMF, jako osobne pliki o rozdzielczości min. 
300 DPI. Powinny być one jednoznacznie opisane i opatrzone numerem. Ilustracje o zbyt słabej jakości nie 
zostaną umieszczone w materiałach;  

� Sugestie dotyczące wyglądu tekstu, miejsca umieszczenia ilustracji oraz inne proszę przekazać wraz z 
materiałami w dowolnej pisemnej formie;  

� Wzory należy numerować podając numer w nawiasach okrągłych np. (1);  

� Przypisy należy numerować podając numer w nawiasach kwadratowych np. [1];  

� Odwołania do rysunków w tekście w postaci (Rys. X), gdzie X jest numerem rysunku np. Rys. 1;  

� Akceptowany format to .docx;  

� Nazwa pliku imię.nazwisko.doc, 

� Ewentualną informację o źródle finansowania prac badawczych należy umieścić na końcu streszczenia, pod 
literaturą w sposób przedstawiony w formatce). Nr projektu to numer nadany przez Instytucję Organizującą 
Konkurs umieszczony m.in. na umowie realizacji z IOK. Nie jest to wewnętrzny numer zadania stosowany na 
Wydziale.  



 
Sposób cytowania podany poniżej jest obowiązujący dla wszystkich doktorantów. Streszczenia z nieprawidłowo 
przygotowanymi cytowaniami nie będą przyjmowane, dopóki nie zostaną poprawione przez Autora według 
podanego wzoru. Nie należy korzystać z menadżerów bibliografii - narzędzi typu Mendeley, EndNote, Citavi (nie 
można wprowadzać dodatkowych formatowań do piku). 
Sposób cytowania:  
 
Publikacji:  
[1] M. Grynkiewicz, Ż. Polkowska, A. Kot-Wasik, J. Namieśnik, Pol. J. Environ. Stud. 11, 85, 2002.  
Książek i rozdziałów książkowych:  
[1] Zarys Ekotoksykologii (praca zbiorowa pod redakcją J. Namieśnika i J. Jaśkowskiego), EKO-Pharma, Gdańsk, 1995.  
[2] J. Nawrocki, S. Biłozor, W. Ilecki, Utlenianie w technologii uzdatniania wody. W: Uzdatnianie wody. Procesy 
chemiczne i biologiczne. (Praca zbiorowa pod redakcją J. Nawrockiego i S. Biłozora). Wydawnictwa Naukowe PWN, 
Warszawa, 2001, str. 154–244. 


