Serdecznie zapraszamy pracowników naukowych
do zgłoszenia artykułu naukowego do opublikowania
w wybranej monografii naukowej

Publikacje w OPEN ACCESS
Artykuły naukowe / manuskrypty przyjmowane są do
opublikowania w wybranej monografii naukowej do dnia 15.11.2022.
Opłatę za opublikowanie artykułu naukowego w monografii
pokrywa autor w wysokości 337.50 zł brutto.

Skorzystaj z Rabatu Cenowego:
artykuły zgłoszone do dnia 15.10.2022 otrzymują Rabat Cenowy
w wysokości 35% taniej, opłata wyniesie tylko 250 zł brutto.
Opłata pokrywa koszt recenzji naukowo-wydawniczej,
skład komputerowy, korektę językową.
Monografie zbiorowe wydawane są w formie elektronicznej
do 3 miesięcy po zakończonym terminie przyjmowania artykułów.
Monografie zbiorowe wydawane są w systemie OPEN ACCESS
dostępne na stronie wydawnictw oraz indeksowane
są w Bazach Naukowych.
Wydawcy: Naukowe Wydawnictwo IVG z siedzibą w Szczecinie
oraz Scientific Publishing House IVG z siedzibą w Londynie
http://www.wydawnictwoivg.pl, http://www.publishinghouseivg.co.uk
e-mail: biuro@wydawnictwoivg.pl, e-mail: office@publishinghouseivg.co.uk
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Przy okazji serdecznie zapraszamy Redaktorów naukowych z różnych
afiliacji krajowych i zagranicznych do podjęcia z nami współpracy
dotyczącej wydania i druku nowych propozycji wydawniczych,
takich jak np. zeszyty naukowe, monografie, prace doktorskie
i habilitacyjne, materiały pokonferencyjne.
Przyjmujemy propozycje ze wszystkich Dziedzin naukowych.

Propozycje tematów do monografii naukowych
Publikacje w OPEN ACCESS

Zgłoszenie manuskryptów do poniższych sugerowanych monografii
zbiorowych:
Dziedzina nauk społecznych
Dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości
Pod redakcją naukową Pani dr inż. Marzeny Jankowskiej-Mihułowicz
Propozycje tematów dla monografii zbiorowych wraz z terminem nadsyłania artykułów
naukowych:
1. Benchmarki sukcesów – studia zarządzania przedsiębiorstwami – 15.11.2022
2. Strategic decisions in flexible enterprises – 15.11.2022
Dziedzina nauk humanistycznych
Dyscyplina: filozofia
Pod redakcją Pana dr hab. Prof. UR Mirosława Twardowskiego
Propozycje tematów dla monografii zbiorowych wraz z terminem nadsyłania artykułów
naukowych:
1. O człowieku wieloaspektowo - 15.11.2022
2. Fenomen życia z perspektywy nauk przyrodniczych i filozofii - 15.11.2022
3. Kluczowe problemy współczesnej filozofii biologii - 15.11.2022
4. Współczesne kontrowersje w etyce środowiskowej - 15.11.2022
5. Geneza życia z perspektywy nauk przyrodniczych i filozofii - 15.11.2022
6. Status embrionu ludzkiego w świetle różnych tradycji religijnych - 15.11.2022
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Dziedzina nauk społecznych
Dyscyplina: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
Pod redakcją naukową Pani dr hab. Prof. US Izabeli Bludnik
Propozycja tematu dla monografii zbiorowej wraz z terminem nadsyłania artykułów
naukowych:
1. Finansjalizacja zasobów naturalnych. Jak prywatny kapitał zawłaszcza środowisko
przyrodnicze
– 15.11.2022
Dziedzina nauk społecznych
Dyscyplina: ekonomia i finanse
Pod redakcją naukową Pana Prof. dr hab. Jerzego Olszewskiego prof. nadzw. UE w Poznaniu
Propozycja tematu dla monografii zbiorowej wraz z terminem nadsyłania artykułów
naukowych:
1. Fuzje i przejęcia - Wybrane aspekty – 15.11.2022
2. Mergers and Acquisitions (M&A) – 15.11.2022
3. Współczesne wyzwania w gospodarce światowej, polityce, biznesie - 15.11.2022
4. Postęp techniczny a struktura zatrudnienia na świecie - 15.11.2022
5. Rozwój gospodarki elektronicznej w kontekście obecnych i przyszłych zmian
zachodzących we współczesnej rzeczywistości gospodarczej - 15.11.2022
Dziedzina nauk społecznych
Dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakością
Pod redakcją naukową Pana Dr hab. Prof. UZ Arkadiusz Świadek Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Ekonomii i Zarządzania
Propozycja tematu dla monografii zbiorowej wraz z terminem nadsyłania artykułów
naukowych:
1. Innowacje i przedsiębiorczość we współczesnych czasach - Wybrane aspekty –
15.11.2022
Pozostałe propozycje tematów:
1. Problemy współczesnego świata – bezrobocie i problemy ekonomiczne, ubóstwo,
korupcja, niestabilność polityczna.
2. Zagrożenia dla demokracji we współczesnym świecie.
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*Zgłoszenie artykułu do wybranej monografii naukowej
*Uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza Zgłoszenia artykułu oraz przesłanie artykułu
do biura Naukowego Wydawnictwa IVG na adres e-mail: biuro@wydawnictwoivg.pl
Prosimy użyć linku do płatności PayPal.
Opłata wynosi 250 zł brutto Cena Rabatowa
R a b at cen ow y n a p rz yj ęci e a rty ku łu
d o o pub li kow a ni a w mono g r af ii
Z ap ła ć te r az 2 50 PL N
W aż ny d o 1 5. 10 .22

Opłaty za przyjęcie artykułu naukowego do opublikowania w monografii bez Rabatu
Cenowego. Opłata wynosi 337.50 zł brutto.
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*Zgłoszenie artykułu do Czasopisma Ekonomia i Zarządzanie

Przyjmowane są również artykuły naukowe do opublikowania w naszym Czasopiśmie
Ekonomia i Zarządzanie ISSN 2084-963X.
Artykuły są przyjmowane z dowolnej tematyki w języku polskim oraz angielskim.
Czasopismo wydawane jest w formie elektronicznej oraz drukowanej.
Cena za opublikowanie artykułu uzależniona jest od ilości tekstu i wynosi:
- 150 zł brutto do 0,50 ark. wydawniczych,
- 220 zł brutto od 0,51 do 1,00 ark. wydawniczego.
- Powyżej 1 ark. wydawniczego (max. do 1,5 ark. wydaw.) 310 zł brutto.
http://www.wydawnictwoivg.pl/czasopismo-eiz.html
*Uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza Zgłoszenia artykułu oraz przesłanie artykułu
do biura Naukowego Wydawnictwa IVG e-mail: biuro@wydawnictwoivg.pl
Prosimy użyć linku do płatności PayPal.

5

Aspekty redakcyjne dla monografii oraz czasopisma
Układ artykułu
Format B-5 (170x240 mm)
Tekst jednego artykułu o objętości minimum 0,5 do 1 arkusza wydawniczego.
Standard formatu:
Nagłówek 1: rozmiar 14, czcionka Times New Roman pogrubiona
Nagłówek 2: rozmiar 12, czcionka Times New Roman pogrubiona
Nagłówek 3: rozmiar 11,5, czcionka Times New Roman pogrubiona Interlinia 1,5,
marginesy 2,5 cm, akapity 1,5 cm.
W przypisach i bibliografii zastosowanie Systemu Harward (Bibliografia załącznikowa
w stylu harwardzkim)
Tabele, rysunki, zdjęcia, itd. rozmiar 10, wyśrodkowane, interlinia 1.
Przykładowy układ pracy w języku polskim:
Tekst pracy powinien zostać podzielony na części za pomocą śródtytułów w następujący
sposób:
1. Spis treści
2. Tytuł artykułu w języku polskim oraz angielskim (Nagłówek 1)
3. Streszczenie w języku polskim oraz angielskim
4. Słowa kluczowe w j. polskim i angielskim
5. Wprowadzenie
6. Tytuł części (Nagłówek 2)
7. Tytuł części (itd.) (Nagłówek 3)
8. Podsumowanie / Sumary (jeżeli artykuł jest w j. polskim to wymagane jest również
tłumaczenie na j. ang.)
9. Bibliografia
10. Spis tabel/ rysunków/ wykresów/ zdjęć/ ilustracji
11. Informacja o Autorze/ Współautorach (Imię i Nazwisko, Tytuł naukowy, Afiliacja,
e-mail, Nr telefonu

Dane do kontaktu:
Naukowe Wydawnictwo IVG
Ul. Sienna 9, 70-542 Szczecin
Tel.: 500086931
http://www.wydawnictwoivg.pl, http://www.publishinghouseivg.co.uk
e-mail: biuro@wydawnictwoivg.pl, e-mail: office@publishinghouseivg.co.uk
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