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Informacja dla autorów

Mając na uwadze rozwój środowiska akademickiego, Fundacja UEK jako nowy wydawca ŚWIATA NIERUCHO-
MOŚCI za cel priorytetowy stawia sobie umieszczenie czasopisma na liście punktowanych publikacji naukowych 
ogłaszanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tym samym pragniemy ułatwić osobom zaangażowa-

nym w tworzenie ŚWIATA NIERUCHOMOŚCI wspinanie się po drabinie kariery naukowej.  

Redakcja „Świata Nieruchomości” zaprasza Szanownych Autorów do współpracy na łamach periodyku. 

Prosimy zatem o nadsyłanie:

 artykułów naukowych (wraz z bibliografią i przypisami) do 14 400 znaków (8 stron) znormalizowanego maszyno- Î
pisu (30 wierszy po 60 znaków na stronie). Do artykułów należy dołączyć streszczenie w języku polskim i angielskim 
– objętość wraz z tytułem – do 900 znaków każde

recenzji  publikacji – objętość tekstu do 7 200 znaków (4 strony) Î

sprawozdań z konferencji, sympozjów i seminariów naukowych – objętość tekstu do 7200 znaków (4 strony) Î

Materiały (przygotowane w standardzie „Word”, czcionka Times New Roman, 12 pkt, odstęp między wierszami – 1,5 
wiersza) prosimy dostarczać pocztą elektroniczną na adres: 

f u n d a c j a @ u e k . k r a k o w . p l

Aby uniknąć problemów technicznych do pliku tekstowego prosimy dołączyć zbiory zawierające rysunki i schematy, 
jeśli są one wykonywane w innych programach niż „Word”.

W nadesłanej pracy prosimy podać również tytuł (stopień) naukowy, miejsce pracy (w przypadku wyższych uczelni 
– nazwa uczelni oraz katedra/instytut), adres e-mail, numer telefonu, adres domowy (redakcja wysyła egzemplarze autor-
skie) oraz oświadczenie, że praca nie była publikowana.

Wszystkie artykuły są recenzowane. Redakcja nie wypłaca honorariów. Redakcja nie płaci za niezamówione materiały 
i nie zwraca ich oraz zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i skracania tekstów. 

Dziękujemy, łączymy wyrazy szacunku.
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