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Informacja dla Autorów
1. Redakcja przyjmuje niepublikowane wcześniej teksty naukowe z zakresu językoznawstwa. Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych.
2. Przesłanie przez Autora tekstu do redakcji czasopisma jest równoznaczne z a) jego
oświadczeniem, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do tego tekstu, że tekst jest wolny
od wad prawnych oraz że nie był wcześniej publikowany w całości lub części ani nie został złożony
w redakcji innego pisma, a także b) z udzieleniem nieodpłatnej zgody na wydanie tekstu w czasopiśmie „Studia Linguistica” oraz jego nieograniczone co do czasu i terytorium rozpowszechnianie,
w tym na wprowadzenie do obrotu egzemplarzy czasopisma oraz odpłatne i nieodpłatne udostępnianie jego egzemplarzy w Internecie.
3. Objętość: artykuł – 60 000 znaków ze spacjami, recenzja krytyczna – 25 000 znaków ze
spacjami.
4. Wymagania formalne tekstu: czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5, przypisy
dolne. Autor jest zobowiązany do przedstawienia tekstów zgodnych z wymogami stawianymi przez
czasopismo „Studia Linguistica”, zamieszczonymi na stronie http://www.ifg.uni.wroc.pl/magazine/
studia-linguistica/ w zakładce Dla Autorów. Tytuły, nazwiska i imiona autorów opracowań powoływanych w kierowanych do wydania artykułach, które są w oryginale zapisane w alfabetach innych
niż łacińskie, muszą być podane w tekstach w transkrypcji na alfabet łaciński.
5. Sposób przesłania pracy: artykuły należy przesyłać w wersji elektronicznej (dokument
MS Word: DOC/DOCX lub tekst sformatowany RTF) e-mailem pod adresem: wroc.linguistica@
gmail.com. Teksty odbiegające od podanych standardów mogą nie być uwzględniane w procesie
kwalifikacyjnym.
6. O przyjęciu tekstu do wydania w czasopiśmie „Studia Linguistica” Autor zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej pod wskazanym przez niego adresem w ciągu
7 dni roboczych.
7. Artykuły są recenzowane poufnie i anonimowo (tzw. double-blind review). Lista recenzentów jest publikowana w każdym numerze czasopisma. Uwagi recenzyjne są przesyłane Autorowi, który zobowiązuje się do uwzględnienia zasugerowanych poprawek lub nadesłania uzasadnienia
w wypadku ich nieuwzględnienia. Przy dwóch recenzjach negatywnych redakcja odmawia przyjęcia tekstu do druku.
8. Redakcja czasopisma przeciwdziała wypadkom ghostwriting, guest authorship, które
są przejawem nierzetelności naukowej. Zjawisko ghostwriting oznacza sytuację, gdy ktoś wniósł
istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału, jako jeden z autorów lub
bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z guest authorship
(honorary authorship) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle go
nie było, a pomimo to osoba taka jest autorem/współautorem publikacji. Zaporą dla wymienionych
praktyk jest jawność informacji dotyczących wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (podanie informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp., wykorzystywanych przy
przygotowaniu publikacji).
9. Wszystkie artykuły prezentujące wyniki badań statystycznych są kierowane do redaktora
statystycznego.
10. W przesłanym tekście w lewym górnym rogu strony tytułowej powinny być zapisane
dane autora/autorów publikacji (adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu, miejsce pracy
autora publikacji; w wypadku pracowników naukowych należy podać afiliację). Zaleca się również
stworzenie profilu ORCID (Open Research and Contributor ID), umożliwiającego śledzenie dorobku naukowego autora w sieci, oraz wskazanie nr ORCID pod danymi autora/autorów.
11. Do tekstu w języku polskim należy dołączyć krótkie (maksymalnie 10 zdań) streszczenie
i tytuł artykułu w języku angielskim oraz 5–6 słów kluczowych w języku angielskim. Do tekstu
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w innym języku niż polski należy dołączyć streszczenie w języku angielskim i w języku polskim.
Streszczenie powinno określać temat, cele oraz główne wnioski opracowania.
12. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo dokonywania w tekstach poprawek redakcyjnych.
13. Autor jest zobowiązany do wykonania korekty autorskiej w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania. Niewykonanie korekty w tym terminie oznacza zgodę Autora na wydanie tekstu w postaci
przesłanej do korekty.
14. Przesyłając tekst, Autor wyraża zgodę na umieszczenie w internetowej bazie Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS) i innych bazach, z którymi współpracuje Wydawnictwo, oprócz
samego tekstu także podstawowych danych o artykule, m.in. jego streszczenia w języku angielskim
wraz z danymi personalnymi autora (imię i nazwisko, miejsce zatrudnienia, adres e-mail) i słowami
kluczowymi.
15. Autor nie otrzymuje honorarium autorskiego za artykuły.
16. Po opublikowaniu artykułu autor otrzymuje nieodpłatnie 1 egzemplarz drukowany czasopisma „Studia Linguistica”. Wszystkie udostępniane przez Wydawnictwo artykuły, w formacie
PDF, znajdują się na stronie www.wuwr.pl.
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Information for Authors
1. The Editorial Board accepts previously unpublished scholarly papers in linguistics. The
Editorial Board does not return non-commissioned submissions.
2. By submitting their articles to the journal’s Editorial Board the authors a) state that they
hold the copyright rights to the articles, that the articles are free from any defects of title and that
they have not been previously published elsewhere in their entirety or in part nor have they been submitted to any other journal, and b) grant their consent, free of charge, to have their articles published
in Studia Linguistica and disseminated without any limitation as to the time and territory, including
by marketing copies of the journal as well as making them available on the internet free of charge
and in exchange for a fee.
3. Length: article – 60,000 characters including spaces, review article – 25,000 characters
including spaces.
4. Formal requirements: font – Times New Roman 12, line spacing – 1.5, footnotes. Authors
are obliged to submit texts conforming to the requirements of Studia Linguistica available on http://
www.ifg.uni.wroc.pl/magazine/studia-linguistica/ and on “Dla Autorów.” The titles, names and surnames of authors cited in the submissions originally written in alphabets other than the Latin alphabet
must be transliterated into the Latin script.
5. Manner of submission: articles should be sent in electronic form (MS Word document:
DOC/DOCX or RTF) via e-mail sent to: wroc.linguistica@gmail.com. Submissions not conforming
to the required standards may not be taken into account in the selection process.
6. The authors will be informed about whether their articles have been accepted for publication in Studia Linguistica within 7 days via e-mails sent to the addresses provided by them.
7. Articles submitted for publication are reviewed, and the reviews are confidential and
anonymous (double-blind review). A list of reviewers is published in every issue of the journal in
a given year. The reviewers’ comments are sent to the author who is obliged to take into account
the corrections suggested by the reviewers or to send an explanation if he or she decides not to take
them into account. The Editorial Board refuses to accept an article for publication in the case of two
negative reviews.
8. The Editorial Board seeks to prevent cases of ghostwriting and guest authorship, which
are manifestations of scholarly dishonesty. Ghostwriting is a situation when someone has made a significant contribution to an article without revealing his or her role as one of the authors or without
being mentioned in the acknowledgements. We are dealing with guest authorship when an individual’s contribution is very limited or non-existent and yet he or she is listed as the author/co-author
of an article. Such practices are combatted by making open the information about the contributions of
the various authors to an article (information about the author of the concept, assumptions, methods,
protocol etc. used when writing the article).
9. All articles presenting results of statistical research are submitted to the statistical editor.
10. The top left-hand side corner of the title page of the submission should contain details
concerning the author/authors (e-mail addresses and telephone numbers, work place, affiliation in
the case of academics). What is also recommended is an ORCID (Open Researcher and Contributor ID) profile making it possible to follow the author’s work online. The ORCID number should be
indicated under the author’s/authors’ details.
11. Each submission in Polish should be accompanied by a short (maximum 10 sentences)
summary and title of the article in English as well as 5–6 key words in English. Texts in a language
other than Polish should be accompanied by a summary in English and Polish. The summary should
specify the subject matter, aims and main conclusions.
12. The publishing house reserves the right to introduce editorial changes into submitted
articles.
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13. Authors are obliged to make corrections to their articles within 7 days of receiving the
relevant comments. A failure to make the corrections within the deadline means that the author
agrees to have his or her article published in the form submitted for proofreading.
14. By submitting the article, the author agrees for it as well as its basic data, including its
summary in English and the author’s details (name and surname, institution, e-mail address) and
keywords to be included in the online database Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS) [Academic
Journals on the Web].
15. Authors do not receive any fee for their articles.
16. After an article has been published, its author receives one printed copy of Studia Linguistica free of charge. All articles made available by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
in PDF format can be found on www.wuwr.pl.
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