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SZERZŐINKHEZ

Az Educatio® minden tárgyilagos álláspontnak helyet biztosít.
Minden közleményért szerzője felel. A beérkező kéziratokat
megőrizzük.
Az elfogadott kéziratok felhasználási joga négy évre a folyóirat kiadójáé. A tartalmat nem érintő kisebb változtatások, a lap
arculatához való igazítás, valamint a cím módosításának jogát
a szerkesztőség fenntartja.
Az elektronikusan beküldött tanulmányokkal akkor áll módunkban érdemben foglalkozni, ha azok terjedelme nem haladja meg 35 ezer karaktert. Külön kérjük mellékelni a kézirat egykét bekezdésnyi angol és magyar kivonatát, a kulcsszavakat, a
szerző fontosabb adatait (ahogyan szerzőink között definiálni
szeretné önmagát), valamint azt az elektronikus címet, ahová
a kefelevonatot kéri). Ha a dolgozat ábrát is tartalmaz, kérjük
külön lapon mellékelni a folyóirat tördelési méretének megfelelően (színes ábrákat nem közlünk), grafikon esetén az alapadatokat is kérjük. A hivatkozásokat és lábjegyzeteket a lap
tipográfiájának megfelelően szerkesztjük.
A kefelevonaton a szerző javításait három munkanapon
belül kérjük e-mailen visszajuttatni, e határidőn túl nem áll
módunkban a szerzői javításokat elfogadni. Jelentősebb változtatásokra nincs már mód.

