
MONOGRAFIA NAUKOWA 
„Zdrowy styl życia.  

Wyzwania XXI wieku” 
 

Monografia naukowa – recenzowana publikacja książkowa 

przedstawiająca określone zagadnienie naukowe w sposób 

oryginalny i twórczy, opatrzona przypisami, bibliografią lub innym 

właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym.   

 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji 

jakości działalności naukowej (Dz.U. 2019, p0z. 392, §10 ust. 1) 

NABÓR ROZDZIAŁÓW  

Zapraszamy do współtworzenia monografii naukowej, 

dzięki której Państwa prace zostaną udostępnione 

szerokiemu gronu odbiorców. Każdemu rozdziałowi 

przysługuje 5 pkt MNiSW (zgodnie z ww. 

rozporządzeniem Dz.U. 2019, p0z. 392, §12 ust. 4). 

 

Kogo zachęcamy do przygotowania rozdziałów do monografii naukowej? 

• Pracowników naukowych 

• Doktorantów 

• Studentów działających w Kołach Naukowych 

 

WARUNKI PUBLIKACJI  

• Objętość rozdziału: maksimum 22 000 znaków ze spacjami. Grafikę należy liczyć: 3 000 cm2 = 40 000 znaków.  

• Charakter pracy:  

o badawcza (prezentująca oryginalne badania o charakterze empirycznym lub analitycznym do 10 lat wstecz) 

lub  

o przeglądowa (podsumowanie aktualnego stanu wiedzy w danym obszarze badawczym – prosimy unikać 

korzystania wyłacznie z prodręczników). 

• Praca: stanowi spójne tematycznie opracowanie naukowe przedstawiające określone zagadnienie w sposób 

oryginalny i twórczy, opatrzona właściwą bibliografią. 

• Język: polski.  

• Autorzy rozdziału: maksymalnie 4.  

ZAGADNIENIA:  

• Aktywność fizyczna a zdrowie   

• Opieka zdrowotna  

• Uwarunkowania społeczne zdrowego stylu życia  

• Żywienie wyzwaniem dla prozdrowotnego stylu życia  



PROCEDURA WYDANIA MONOGRAFII 

• Rejestracja tematów i abstraktów poprzez formularz zgłoszeniowy:  

https://forms.gle/yfmHFtLDw2SY9RaR6 do 30 czerwca 2020 r.  

• Weryfikacja i kwalifikacja tematów prac i abstraktów przez 

redaktorów i recenzentów będzie odbywała  się w trybie ciągłym – 

autorzy w ciągu 7 dni od rejestracji otrzymają odpowiedz odnośnie 

akceptacji tematu swojej pracy i wymogi redakcyjne do 

przygotowania rozdziału. 

• Wniesienie opłaty – w ciągu 7 dni od akceptacji tematu (dotyczy 

jednego rozdziału, niezależnie od liczy autorów) – 70 zł (wersja PDF), 

100 zł (wersja PDF + wersja papierowa + wysyłka do pierwszego 

autora), 70 zł (wysyłka każdej dodatkowej monografii). Brak wpłaty w 

terminie oznacza rezygnację z publikacji. 

• Nadsyłanie prac w wersji elektronicznej do 31 lipca 2020 r. na adres 

fmp.lublin@gmil.com.  

• Sprawdzenie pracy pod względem wymogów redakcyjnych.  

• Recenzja prac.  

• Nanoszenie ewentualnych poprawek przez autorów rozdziałów. 

• Skład i łamanie publikacji. Wydawca zastrzega sobie możliwość 

zmiany tytułu.   

• Publikacja wersji elektronicznej na stronie Stowarzyszenia Młodych 

Naukowców www.naukowcy.org.pl/dzialalnosc-wydawnicza/ (open 

access) do 15 września 2020 r.   

• Wydruk wersji papierowej i wysyłka/odbiór w biurze Stowarzyszenia 

– do 30 września 2020 r. 

• W przypadku braku odpowiedniej liczby zgłoszeń do 30 czerwca 

Stowarzyszenie w terminie 7 dni zwróci autorom dokonaną wpłatę. 

 

 

Pamiętaj aby przed zgłoszeniem pracy sprawdzić dostępność literatury dotyczącej danego tematu. W tym pomoże Ci 

bezpłatna baza https://scholar.google.pl. 

 

 

 

 

 

 

W przypadku pytań lub 
wątpliwości skontaktuj się z 

nami! 

Stowarzyszenie Młodych 

Naukowców 

Ul. Wyżynna 20/56, 20-560 Lublin 

661 657 875 

kontakt@naukowcy.org.pl 

www.naukowcy.org.pl  
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