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Po co publikować?

• Publish or perish

• Bezpośrednie frukta

• Publikacje wartościowe także dla 
nie-naukowców

• Umiejętność precyzyjnego i zwięzłego 
formułowania myśli, „sprzedawania” swoich 
pomysłów, przyda się wszędzie

• Typowa praca licencjacka czy magisterska 
kosztuje sporo wysiłku i jest całkowicie 
bezużyteczna. Warto to zmienić
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The story

• Artykuł powinien opowiadać pewną historię, 

nie być zbiorem zaobserwowanych wyników

• Zaakcentować pytanie badawcze na które 

odpowiedzieliśmy, nawet jeśli nie od niego 

akurat wyszliśmy 

• Wynik „negatywny” trudniej sprzedać ale 

warto próbować
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Osadzenie w literaturze

• Nie udawajmy, że zrobiliśmy coś 

całkiemmegatotalnierewolucyjnego

• Nie nudźmy opisami wszystkich badań w 

danej dziedzinie, jedynie tych co rzucają 

światło na nasze główne pytanie badawcze

• Przegląd wg tematów, nie chronologii

• Rzetelnie opisać co pożyczyliśmy z innych 

paperów
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Język

• Jeśli chcesz by ktoś przeczytał, musisz napisać
po angielsku

• Błędy, niezręczności językowe źle usposobią 
czytelnika

• Unikajmy zbytniej swobody

• Nie bój się powtórzeń

• Gender balance

• Poprawiaj, skracaj, poprawiaj, poproś native’a
aby przejrzał, poprawiaj, skracaj, poprawiaj, 
daj kolegom do przeczytania, poprawiaj…
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Autorstwo

• Autorami są ci i tylko ci, co włożyli twórczy 
wkład

• (np. MK nie jest współautorem publikacji, do 
których wniósł tylko pieniądze, radę i dostęp do 
subject pool)

• Protestuj gdy Twój promotor użyje Twojego 
tekstu lub analizy we własnej publikacji

• Czasowy wkład autorów nie musi być 
jednakowy

• Kolejność na ogół alfabetyczna (chyba, że 
wkłady drastycznie nierówne)
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Tytuł

• Short, catchy, informative

• Niepotrzebne określenia “study”, “results”, 

“findings” itp.

• Można wykorzystać jakiś środek 

stylistyczny, np. Are Emily and Greg more 

employable than Lakisha and Jamal? A field

experiment on labor market discrimination
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Abstrakt

• Krótki (6-10 zdań)

• Focus na wartości dodanej

• Winien sytuować paper w literaturze

• Dobrze gdy zrozumiały dla nie-eksperta

• Powinien zawierać kluczowe słowa, 

wyrażenia

• Keywords, JEL codes można podać osobno

8



Wprowadzenie

• Winno zachęcić do przeczytania całego 

tekstu (teaser)

• Musi jasno określać cel badania, główne 

pytania i hipotezy

• Pokazywać dlaczego poprzednie badania nie 

dostarczają pełnej odpowiedzi

• Może zawierać akapit poświęcony głównym 

wynikom i opis struktury artykułu
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Design and procedures

• Operacjonalizacja pojęć

• Opis warunków eksperymentalnych, planu 
czynnikowego, testów skuteczności manipulacji…

• Można przytoczyć fragment instrukcji

• Szczegóły implementacji planu badawczego:

– wielkość i podstawowe charakterystyki demograficzne 
próby

– sposób rekrutacji, 

– czas trwania sesji, 

– sposób wypłaty zarobków i ich wysokość, 

– ewentualne nadzwyczajne wydarzenia

• Przewidywania (może być oddzielną sekcją)
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Wyniki

• Zacząć od statystyk opisowych

• Potem testy statystyczne (najlepiej 

nieparametryczne)

• Ocena istotności ekonomicznej uzyskanych 

wielkości

• Modele regresji itp. 

• KISS
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Co dalej

• Wrzuć Working Paper do sieci, najlepiej 
jako oficjalny WP WNE

• Zgłaszaj się na konferencje

• Wyślij tekst do pisma naukowego

– Wybór pisma: sprawdź co cytujesz, poproś 
doświadczonego autora o radę, ustal czy 
publikują eksperymenty, sprawdź IF, punktację

– Upewnij się, że nie przeoczyłeś artykułu w tym 
piśmie

– Uzbrój się w cierpliwość
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