INFORMACJE DLA AUTORÓW
Redakcja miesięcznika „Builder” przyjmuje do publikacji teksty będące własnym opracowaniem
autora/autorów. Autorzy potwierdzają to umową z wydawnictwem (przeniesienie praw autorskich
na wyłączność wydawcy, umowa licencyjna lub umowa o dzieło). Publikujemy artykuły oryginalne,
opracowywane specjalnie dla naszego pisma, niepublikowane w innych czasopismach. Artykuły
nadsyłane przez autorów są przyjmowane, oceniane i kwalifikowane do publikacji przez redaktora
naczelnego, członków rady programowej/naukowej oraz w przypadku artykułów naukowych
recenzowane przez pracowników naukowych polskich i w razie konieczności zagranicznych
jednostek naukowych. Lista członków rady naukowej i programowej oraz recenzentów znajduje
się na stronie: www.buildercorp.pl/nauka
Lista i informacje o redaktorach znajduje się na stronie: www.buildercorp.pl/o-nas
Wytyczne do przygotowania artykułu naukowego
Artykuły naukowe redakcja zamieszcza w działach: biznes, budownictwo, architektura. Autorzy
materiałów nadsyłanych do publikacji w czasopiśmie są odpowiedzialni za przestrzeganie prawa
autorskiego, tzn. treść artykułu i materiał zdjęciowy, graficzny powinny stanowić własny dorobek
autora lub musi być podane ich źródło, muszą być opisane zgodnie z zasadami cytowania,
z powołaniem się na źródło cytatu (bibliografia). Artykuł powinien być opatrzony imieniem
i nazwiskiem autora/autorów wraz z ich afiliacją, a w przypadku publikacji o charakterze
naukowym również tytułem, streszczeniem/anstraktem (do 250 słów), słowami kluczowymi
(do 5 słów), podpisami do ilustracji i tabel w języku polskim i angielskim.
Wytyczne do przygotowania abstraktu
Abstrakt artykułu publikowanego na łamach miesięcznika „Builder” jest jedynym, bezpłatnie
dostępnym (w elektronicznych bazach bibliograficznych i internecie) fragmentem artykułu, dlatego
też treść abstraktu musi rzetelnie omawiać zawartość artykułu, podawać istotne informacje
(wymagane elementy: cel, metodologia, rezultaty, wnioski) oraz zawierać najważniejsze słowa
kluczowe. Ponadto w tytule artykułu powinno się znaleźć przynajmniej jedno takie słowo. Abstrakt
ma być zwięzły, przejrzysty i zrozumiały. Wskazane jest używanie zdań prostej konstrukcji, bez
skrótów (jeśli są konieczne należy je wyjaśnić) oraz odsyłaczy do ilustracji, tabel czy bibliografii.
Wytyczne do przygotowania literatury
1. Pozycje literaturowe powinny być numerowane zgodnie z kolejnością ich cytowania w tekście.
Literaturę, na którą autor się powołuje, należy zestawić na końcu artykułu w następujący sposób:
• czasopisma – nazwisko(a) i inicjały imion autora(ów), tytuł artykułu, nazwa czasopisma,
tom, numer, rok wydania, numery stron;
• książki – nazwisko(a) i inicjały imion autora(ów), tytuł książki, tom, wydawnictwo, miejsce
wydania, rok wydania;

•
•

normy – numer normy, rok wydania, tytuł;
www – dokładny adres strony www, do której autor(rzy) się odwołuje oraz datę dostępu.

2. Autocytowania nie powinny przekraczać 20% wykazu literatury. W przypadku cytowania
pracy doktorskiej lub patentu należy podać nazwisko autora, tytuł pracy, nazwę instytucji
lub firmy, którą autor reprezentuje, datę i numer patentu. Z chwilą otrzymania artykułu
przez redakcję następuje przeniesienie praw autorskich na Wydawcę, który ma odtąd prawo
do korzystania z dzieła autora, rozporządzania nim i zwielokrotniania dowolną techniką,
w tym elektroniczną oraz rozpowszechniania dowolnymi kanałami dystrybucyjnymi.
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, a także zastrzega sobie prawo
redagowania i skracania tekstów, zamiany tytułów oraz dokonywania streszczeń.

UWAGA - za artykuł naukowy rozumie się artykuł prezentujący wyniki oryginalnych badań
o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym zawierającym tytuł
publikacji, nazwiska i imiona autorów wraz z ich afiliacją i przedstawiający obecny stan wiedzy,
metodykę badań, przebieg procesu badawczego, jego wyniki oraz wnioski, z przytoczeniem
cytowanej literatury (bibliografię). Do artykułów naukowych zalicza się również opracowania
o charakterze monograficznym, polemicznym lub przeglądowym, jak również głosy i komentarze
prawnicze.

