Regulamin ogłaszania prac w „Przeglądzie Terapeutycznym”

1. Czasopismo jest oficjalnym, internetowym organem Polskiego Towarzystwa
Terapeutycznego, ukazującym się w cyklu półrocznym. Archiwalne numery
„Przeglądu Terapeutycznego” będą również dostępne na naszej stronie
internetowej.
2. W „Przeglądzie Terapeutycznym” publikowane są prace poglądowe
(teoretyczne) oraz empiryczne, dotyczące różnych obszarów kwalifikowanej
terapii. W czasopiśmie zamieszczamy także recenzje różnych opracowań
naukowych oraz informacje na temat wydarzeń ważnych dla rozwoju terapii w
zakresie teorii, działalności klinicznej i kształcenia specjalistów.
3. Publikacje mogą nadsyłać zarówno autorzy będący członkami PTT, jak i
osoby, które do niego nie należą.
4. Prace należy nadsyłać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: info@pttterapia.pl oraz redaktor.pt@ptt-terapia.pl
5. Nadsyłane prace powinny charakteryzować się wysokim poziomem
merytorycznym i staranną edycją. Publikacje niespełniające zasad podanych
w tym regulaminie będą zwracane autorowi.
6. Nadesłane prace są recenzowane przez członków Rady Naukowej „Przeglądu
Terapeutycznego” lub recenzentów zewnętrznych i na tej podstawie
przyjmowane do publikacji.
7. Zastrzegamy sobie prawo do skrótów i poprawek w nadesłanych pracach, jeśli
będą one uzasadnione względami redakcyjnymi. Wszystkie zmiany będą
jednak uzgadniane z autorem i przez niego zatwierdzane przed ostatecznym
wprowadzeniem publikacji na stronę internetową.
8. O zakwalifikowaniu pracy do publikacji autor zostanie powiadomiony pocztą
elektroniczną.
9. Autorzy prac publikowanych w „Przeglądzie Terapeutycznym” zezwalają na
wykorzystanie zamieszczonych tutaj opracowań, w całości lub części,
wyłącznie do niekomercyjnych celów naukowych i dydaktycznych, pod
warunkiem

respektowania

praw autorskich

krajowych

oraz

konwencji

międzynarodowych, poprzez wyraźne zaznaczenie autorstwa publikacji w
przypisie bibliograficznym.
10. Opinie prezentowane w artykułach wyrażają poglądy autorów i nie muszą być w pełni
zgodne z opiniami Redakcji oraz Rady Naukowej.
11. UWAGA! Ze względu na internetową formę „Przeglądu Terapeutycznego”
nadsyłane prace mogą być przygotowane przez autorów na jeden z dwóch
sposobów:
 jako typowy artykuł naukowy, lub
 jako prezentacja w programie PowerPoint.
12. Typowy artykuł naukowy należy przygotować w edytorze Microsoft Word dla
Windows i sformatować go w następujący sposób:
 wszystkie marginesy 2,5 cm, interlinia 1,5 wiersza, czcionka Arial 12
 dopuszczalne jest stosowanie śródtytułów








maksymalna objętość prac wynosi: dla prac poglądowych i
empirycznych do 20 stron maszynopisu (ok. 1800 znaków na stronie) a
dla recenzji i doniesień do 3 stron maszynopisu (ok. 1800 znaków na
stronie)
wskazane jest, aby do tekstu dołączone było streszczenie w języku
angielskim, w objętości nie przekraczającej 0,5 strony maszynopisu
na początku pracy należy zamieścić swoje imię i nazwisko, nazwę
miejsca pracy oraz adres e-mailowy
cytowana w tekście literatura, powinna być oznaczona w następujący
sposób: nawias, nazwisko, przecinek, rok wydania, nawias, np. (Herda,
1998)
przy
sporządzaniu
spisu
bibliografii
(obowiązuje
kolejność
alfabetyczna) należy uwzględnić następujące elementy:
a. autor (autorzy)-nazwisko, inicjały, rozdzielone spacjami
b. rok wydania, podany w nawiasie
c. tytuł książki (kursywą), artykułu, rozdziału (normal)
d. miejsce wydania i wydawca (w przypadku książki)
e. nazwa czasopisma (kursywą), tom (kursywą), numer, strony
(w przypadku artykułu)
f.
w przypadku materiałów otrzymanych z Internetu należy podać
datę uzyskania i adres www.
g. w spisie bibliograficznym mogą znajdować się tylko te pozycje,
do których autor odwołuje się w tekście.

Przykłady:
Czajkowska, I., Herda, K. (1989). Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w
szkole. Warszawa: WSiP
Sęk, H. (2005). Pojęcie normy, normalności, zdrowia. W: H. Sęk (red.)
Psychologia kliniczna. T. I, (55-63). Warszawa: PWN
Leśniak, T. (2000). Terapeutyczne aspekty badania biografii pacjenta.
Psychoterapia. Nr 1 (112), (33-41)
Dinther, R. Die Kinder nach der Scheidung. Uzyskane: 18.04.1998:
www.ju-nrw.de
13. Jeśli prezentacja przygotowana jest w programie PowerPoint, wówczas:
 na planszy tytułowej należy zamieścić swoje imię i nazwisko, nazwę
miejsca pracy oraz adres e-mailowy
 maksymalna objętość prezentacji może wynosić 25 plansz
 w prezentacjach należy posługiwać się wyłącznie czcionkami z
podstawowego standardu, zawartego w programie Microsoft Word dla
Windows.
ZAPRASZAMY DO NADSYŁANIA PRAC !

