PROCEDURA PUBLIKOWANIA W „PSYCHOTERAPII”
INFORMACJE DLA AUTORÓW
1. Misją czasopisma jest publikowanie najnowszych wyników badań naukowych z zakresu psychoterapii i dziedzin z nią związanych, jak również upowszechnianie wiedzy
przydatnej w praktycznym jej stosowaniu.
2. „Psychoterapia” jest kwartalnikiem naukowym Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukazuje się od 1972 roku, wcześniej jako
„Zeszyty Psychoterapeutyczne”. Czasopismo wydawane jest w formie drukowanej
i w formie elektronicznej, dostępnej na stronie www.psychoterapiaptp.pl, zawierającej
teksty w języku polskim, streszczenia w języku angielskim, a od 2016 roku także angielskie wersje artykułów. Publikowane teksty poddawane są anonimowym recenzjom
przez co najmniej dwóch recenzentów. Czasopismo jest indeksowane w uznanych
bazach danych Scopus, ERIH Plus, Index Copernicus, MNiSW, a w 2016 r. znalazło
się na liście kandydackiej Emerging Sources Citation Index i EBSCO.
3. Redakcja przyjmuje do druku
• Prace oryginalne (ilościowe i jakościowe)
• Prace przeglądowe
• Prace poglądowe
• Opisy przypadków
• Krótkie doniesienia
• Notatki kronikarskie i informacyjne (w tym sprawozdania), omówienia książek,
komunikaty
• Listy do redakcji
• Problemy dyskusyjne, polemiki
związane z szeroko pojętym obszarem oddziaływań psychoterapeutycznych. Przykładowe dziedziny zainteresowań:
•
•
•
•
•
•
•

Badania nad psychoterapią
Metody badań psychologicznych
Pomoc psychologiczna
Psychiatria ogólna
Psychologia kliniczna
Seksuologia
Techniki psychoterapii

Publikowane prace powinny być zgodne z ustaleniami Kodeksu Etycznego Psychoterapeutów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
4. Tekst prac oryginalnych powinien zawierać następujące części: wstęp, metoda, wyniki,
omówienie wyników, wnioski, piśmiennictwo.
5. Do wszystkich prac oryginalnych, kazuistycznych i poglądowych należy dołączyć
streszczenie w języku polskim i angielskim o objętości min. 150, maks. 250 słów.
W przypadku prac oryginalnych powinno to być streszczenie ustrukturowane. Należy
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w nim wyróżnić w odrębnych akapitach: 1. cel badań, 2. metodę, 3. wyniki, 4. wnioski. Poniżej należy wpisać słowa klucze (nie więcej niż trzy), podobnie w angielskiej
wersji tekstu.
Procedury badawcze i analizy statystyczne powinny być opisane w sposób umożliwiający ich odtworzenie (replikację). W opisie należy uwzględnić liczebność i charakterystykę badanej grupy, zastosowane metody i narzędzia badawcze oraz wskazać,
jakie testy statystyczne wykorzystano do poszczególnych analiz i jaki poziom istotności statystycznej przyjęto. Mile widziane jest wykorzystanie miar wielkości efektu
i przedziałów ufności w opisie wyników. Wskaźnikom tendencji centralnych (średnie,
mediany) powinny towarzyszyć odpowiednie miary zmienności. Należy stosować
adekwatny do pomiaru poziom dokładności prezentowanych wyników. Dla wartości
p (prawdopodobieństwa testowego) minimalny i zalecany poziom dokładności to trzy
miejsca dziesiętne. Wartości współczynnika korelacji oraz p zaleca się prezentować
bez początkowego zera.
Objętość — łącznie z rysunkami, tabelami, wykazem piśmiennictwa i streszczeniem
— nie może przekraczać dla prac oryginalnych, poglądowych i kazuistycznych 20
stron, doniesień tymczasowych i listów do redakcji 5 stron, omówień książek, notatek
kronikarskich, informacyjnych i in. 2 stron znormalizowanego maszynopisu (strona —
1800 znaków ze spacjami; marginesy: górny, dolny, lewy i prawy 2,5 cm; podwójna
interlinia; wyrównane do lewej strony; czcionka Times New Roman 12 pkt).
Prace należy przygotować w formie elektronicznej (Word dla Windows).
• W liczbach miejsca dziesiętne należy oddzielać przecinkami (nie kropkami).
• Tekst powinien być zapisany w kolorze jednolitym czarnym. Należy usunąć
z niego wszystkie kolorowe zaznaczenia używane podczas redagowania tekstu
w edytorze.
• Tabele należy wykonać w programie Word dla Windows, a wykresy w programie Word lub Excel. Szerokość tabel i rysunków nie może przekraczać 12,5 cm
(szerokość łamu czasopisma). W tabelach i opisach rysunków należy używać
pisma Arial Narrow CE wielkości 10 punktów.
• Ilustracje półtonowe należy zapisać w formacie TIFF lub EPS (odcienie szarości,
rozdzielczość 300 dpi), w proporcjach, w jakich mają być drukowane.
• W wypełnieniach wykresów nie należy używać kolorów, tylko odcieni szarości
lub czarno-białych wypełnień. W wykresach liniowych należy używać czarno-białych znaczników linii przewidzianych przez programy.
• Liczba tabel, wykresów i rysunków powinna być ograniczona do niezbędnego
minimum.
Artykuł należy zamieszczać w dwóch wersjach: a) podstawowej (w pełni zanonimizowanej; zawierającej tylko treść pracy, tabele i ryciny oraz spis piśmiennictwa
na potrzeby recenzowania) i b) redakcyjnej (oryginalny plik pracy zawierający
wszystkie elementy, w tym dane osobowe, afiliację, adres e-mail — plik nie dla
recenzentów).
• W nazwie pliku należy wyraźnie zaznaczyć jego typ i datę powstania (np. skróconytytułpracy_podst_14.10.2017, skróconytytułpracy_red_14.10.2017).
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• Z właściwości pliku należy usunąć dane osobowe autora.
10. Prosimy o zachowanie w ostatecznych wersjach tekstu (w obu językach) prawidłowego porządku piśmiennictwa w standardzie Vancouver. W celu uzyskania zwięzłości redakcja prosi o uwzględnianie wyłącznie niezbędnego piśmiennictwa, ściśle
związanego z tematem pracy (w liczbie nie większej niż 50 pozycji) z uwzględnieniem publikacji w polskich czasopismach (ograniczenie to nie dotyczy przeglądów
systematycznych).
• W spisie piśmiennictwa należy podawać tylko te pozycje, które są cytowane
w tekście.
• W tekście należy podać numer pozycji piśmiennictwa w nawiasie kwadratowym, a numery należy nadawać zgodnie z kolejnością cytowania prac w tekście
(konsekutywnie).
• Każda pozycja w spisie piśmiennictwa powinna być pisana od nowego wiersza
i poprzedzona numerem.
• Należy przestrzegać jednolitej interpunkcji (standard Vancouver) wg wzorów:
Zapis dla artykułu z czasopisma: nazwiska autorów, inicjały imion, tytuł artykułu, tytuł czasopisma (zgodny z Index Medicus), rocznik, tom, strony. Wzór:
Kowalski N, Nowak A. Schizofrenia — badania własne. Psychiatr. Pol. 1919;
33(4): 210–223. Jeśli liczba autorów cytowanej pozycji przekracza sześć: Kowalska A, Kowalski B, Kowalewska C, Kowalewski D, Kowal E, Kowal F i wsp.
• Zapis dla pozycji książkowej: nazwiska autorów, inicjały imion, tytuł, miejsce
publikacji, wydawca, rok wydania. Wzór: Kowalski ZG. Psychiatria. Sosnowiec:
Press; 1923.
• Zapis dla rozdziału z książki: nazwiska autorów, inicjały imion, tytuł, W: nazwiska i inicjały imion redaktorów tomu, tytuł, miejsce wydania, wydawca, rok,
strony. Wzór: Szymański BM. Stany depresyjne. W: Kowalski AM, Głogowski
P, red. Podręcznik psychiatrii, wyd. 2. Krosno: Psyche; 1972, s. 203–248.
• Numery stron oddzielać należy pauzą bez odstępów, a nie dywizem (pauza krótka).
• Redakcja prosi uprzejmie o przestrzeganie poprawności mianownictwa psychiatrycznego oraz stosowanie międzynarodowych nazw leków. Należy stosować
skróty wg międzynarodowego układu jednostek miar (SI).
11. Wysyłanie prac do czasopisma odbywa się poprzez edytorski system elektronicznego
przetwarzania prac naukowych dostępny pod adresem internetowym http://www.
editorialsystem.com/PT
• Autor, który nie tworzył wcześniej konta w systemie, proszony jest o dokonanie
rejestracji za pomocą opcji „Utwórz nowe konto” dostępnej w lewej części ekranu.
Po wypełnieniu formularza rejestracji, pod podany adres e-mail wysyłana jest
wiadomość w celu potwierdzenia poprawności wpisanego adresu e-mail autora
(pod ten adres wysyłana będzie korespondencja z systemu).
• Autor, który zakładał konto w systemie, może zalogować się do niego, wpisując
e-mail i hasło w prawej części ekranu (w celu ewentualnego odzyskania hasła do
systemu autor może skorzystać z opcji „Nie pamiętam hasła”).
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•

Po zalogowaniu się do systemu, w celu wysłania pracy do redakcji należy kliknąć
przycisk „Wyślij nowy artykuł” dostępny na górze sekcji „Twoje artykuły”.
Po wpisaniu tytułu pracy oraz wybraniu jej typu pojawią się okienka służące do
wpisania niezbędnych elementów artykułu.
• Pomiędzy kolejnymi okienkami autor może poruszać się, klikając przyciski
„Poprzedni/Następny krok” lub nazwę etykiety po lewej stronie. Ostatnim
krokiem wysłania pracy jest „Wyślij do redakcji” — w tym kroku znajduje się
podsumowanie wcześniej wprowadzonych danych artykułu oraz informacje
o ewentualnych brakujących elementach lub naruszeniach wymogów formalnych
przesłania pracy do redakcji.
• W przypadku poprawnego i kompletnego wypełnienia wszystkich elementów
pracy, w tym zamieszczenia 2 rodzajów plików i wygenerowaniu pliku PDF,
opcja „Wyślij do redakcji” stanie się aktywna. Potwierdzenie otrzymania pracy
i nadania jej sygnatury zostanie wysłane na adres e-mail autora, co nie jest równoznaczne ze skierowaniem pracy do recenzowania ani przyjęciem jej do druku.
12. Autorzy proszeni są o załączenie oświadczenia dotyczącego ewentualnych źródeł
finansowania pracy, wkładu pracy poszczególnych autorów i dostępu do materiałów,
niezgłaszania artykułu do publikacji w innych czasopismach.
• Autor zgłaszający pracę sponsorowaną jest zobowiązany do oświadczenia, że
autorzy publikacji nie byli poddani żadnym wpływom ze strony sponsorów w toku
badań i ich opracowywania.
• Do prac empirycznych, wymagających zgody właściwej komisji bioetycznej,
należy dołączyć numer decyzji akceptującej projekt badań.
• Główną odpowiedzialność za prawidłowe podanie danych, pozwalających uniknąć
nierzetelności naukowej, ponosi Autor zgłaszający manuskrypt.
• W przypadku wykrycia sytuacji, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie
publikacji, a jego udział nie został ujawniony jako jednego z autorów lub w podziękowaniach (ghost-writing) — i przeciwnie, jeśli udział danej osoby jest
znikomy lub w ogóle nie zaistniał, a pomimo to jest ona wymieniona jako autor/
współautor publikacji (guest-authorship), redakcja jest zobowiązana do powiadomienia o tym fakcie odpowiednie podmioty.
• W systemie edytorskim przy okienku „oświadczenia autorów” (punkt 6) znajduje
się plik „wzór oświadczenia” do pobrania i wypełnienia przez osobę zgłaszającą
pracę.
13. Prace oryginalne, poglądowe i kazuistyczne oraz doniesienia tymczasowe i spostrzeżenia kliniczne są recenzowane anonimowo przez co najmniej dwóch recenzentów.
Formularz recenzji znajduje się do wglądu na stronie http://www.psychoterapiaptp.
pl/ w zakładce „Regulamin”.
• Po otrzymaniu recenzji, redakcja informuje autora o podjętej na ich podstawie
decyzji.
• W przypadku konieczności wprowadzenia poprawek, autor proszony jest o nadesłanie poprzez system edytorski kolejnej wersji swojego tekstu z uwzględnionymi
uwagami recenzentów, zaktualizowanym streszczeniem oraz zamieszczenie listu
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do redakcji, informującego o wszystkich, wynikających z recenzji, dokonanych
zmianach (w systemie edytorskim w punkcie nr 10 „Odpowiedź na recenzje”).
• Zamieszczanie kolejnej wersji tekstu odbywa się analogicznie do wysyłania
nowego artykułu, tj. wymaga aktualizacji wszystkich punktów wprowadzania
artykułu (poprawionej wersji), ze zwróceniem szczególnej uwagi, by nadać
właściwą nazwę obu plikom (podstawowemu i redakcyjnemu) — określającą
tytuł_typ_datę pliku.
• Poprawione teksty należy nadesłać w terminie wskazanym przez Redakcję. Niedotrzymanie terminu może być uznane za rezygnację z publikacji.
• Zakwalifikowanie pracy do druku następuje po otrzymaniu pliku zawierającego
zmiany sugerowane przez recenzentów, spełniającego wszystkie wymogi merytoryczne i formalne.
Po wydaniu decyzji o przyjęciu artykułu do druku i poddaniu go adiustacji, redakcja
przesyła Autorowi tekst pracy do autoryzacji.
W ciągu 30 dni od autoryzacji polskiej wersji tekstu Autor jest zobowiązany przesłać
do redakcji jego angielskie tłumaczenie na adres redakcjapsychoterapii@gmail.com.
• Za jakość tłumaczenia, tak językową, jak merytoryczną odpowiedzialność ponosi
autor. Tłumaczenie powinno zawierać pojęcia zgodne z powszechnie występującymi określeniami w literaturze naukowej, ze szczególną dbałością o spójność
pojęć występujących w różnych podejściach.
Redakcja zastrzega sobie prawo poprawienia usterek stylistycznych i mianownictwa
oraz dokonywania potrzebnych skrótów bez porozumienia z autorem.
Osoba uczestnicząca w procesie wydawniczym w czasopismach KRW PTP jest zobowiązana do złożenia oświadczenia w przedmiocie wyrażania zgody na przetwarzanie
swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu wydawniczego i rozpowszechnienia publikacji przez Wydawcę (KRW PTP) oraz współpracujące w tych
celach podmioty: drukarnia Technet, Poczta Polska S.A. Autor zgłaszający pracę
w imieniu swoim i współautorów jest zobowiązany uprzednio uzyskać ich pisemną
zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz przekazać ją Wydawcy.
Autor zgłaszający pracę (i ewentualni współautorzy) są zobowiązani do zawarcia umowy o przeniesienie majątkowych praw autorskich do pracy na Wydawcę. Formularz
umowy, po pobraniu z systemu edytorskiego i wydrukowaniu, podpisaniu przez Autora
(wszystkich współautorów) i po zeskanowaniu dokumentu, musi być wprowadzony
do tego systemu w toku zgłaszania pracy. Po przyjęciu pracy do publikacji, Autor
może otrzymać egzemplarz umowy podpisany przez osobę reprezentującą Wydawcę.

