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Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, to czasopismo 

naukowe open access o numerze ISSN 2391-7830, wydawane od 2014 roku. 

 

Termin nadesłania artykułu: 30.09.2018 r. adres: zeszyty@ptezg.pl 

Planowany termin wydania publikacji: nie później niż koniec 2018 r. (taki wymóg nakłada 

na Wydawcę Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które wspiera finansowo Zeszyt). 

Koszt publikacji: 0 zł (dla uczestników Konferencji).  

 

Informacje dodatkowe: Każdy tekst przechodzi procedurę recenzowania podwójnie ślepą. 

Artykuł skierowany w języku polskim zostanie przetłumaczony (na koszt wydawcy) na język 

angielski. Przyjmowane są również artykuły w języku angielskim. Zeszyty Naukowe są 

indeksowane w bazach: BazEkon, CEEOL (Central and Eastern European Online Library). 

Artykuły nie są punktowane, jednakże oczekują na ocenę parametryczną a Redakcja 

Zeszytów Naukowych postawiła sobie ambitny cel, a mianowicie wypracowanie wysokiego 

poziomu naukowego czasopisma i dzięki temu jak najszybszego wprowadzenia na tzw. listę 

czasopism punktowanych sporządzoną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  

 

Co powinien zawierać wstęp? 

-uzasadnienie wyboru tematu, 

-cel, 

-hipotezy/tezy (jeśli są), 

-opis metody badawczej (indukcja oraz dedukcja to za mało, raczej analiza czynnikowa, testy 

istotności różnic, analiza Grangera, krytyczna analiza literatury przedmiotu), 

-wskazanie wykorzystanej literatury (polsko- , anglojęzycznej itp.), 

-wskazanie baz danych/baz publikacji, z których korzystał autor (np. EBSCO, Emerald, 

ProQuest itp.), 

-krótkie przedstawienie struktury artykułu.  

 

Co powinno zawierać zakończenie? 

-nawiązanie do hipotez/tez, 

-inne wnioski, 

-wskazanie własnego wkładu do danej dyscypliny,  
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-rekomendacje, 

-prognozy, 

-wskazanie tego, czego w badaniu nie uwzględniono,  

-perspektywa badawcza i wskazanie dalszych obszarów badań, 

-zakończenie nie zawiera nowych wątków i przypisów. 

 

Objętość poszczególnych punktów powinna być proporcjonalna. Artykuł nie powinien być 

raportem z badań – zatem powinien w jakiś sposób odnosić się do literatury/teorii. Wskazany 

jest następujący układ treści: wstęp, teoria (z odpowiednio zatytułowanym punktem), opis 

metody badawczej (jeśli jest co opisywać), rezultaty empiryczne, dyskusja, zakończenie.  

 

Wymogi edytorskie znajdują się na stronie internetowej: http://journal.ptezg.pl/  

Wszelkie pytania i wątpliwości można kierować na adres: zeszyty@ptezg.pl 
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