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Please send your articles to ejmss@imw.edu.pl 

Guidelines for authors of  

the European Journal of Management and Social Science (EJMSS) 

The article should contain the following: 

- Information about all authors: Name and surname, affiliation (faculty name for the needs, 

name of the university), e-mail, ORCID 

- Information: the article is original or a review 

- Title in Polish (is going to be prepared for non-polish authors) and English 

- Summary in Polish (is going to be prepared for non-polish authors) and English 

- Keywords (up to 5 words) in Polish (is going to be prepared for non-polish authors) and 

English 

- Content of the article: introduction, literature review, research methods, results and 

outcomes, conclusions. 

- References (alphabetically) using APA Style 7th formatting 

In addition to the article, please send a signed statement of the authors.  

For formatting the article, please use the Times New Roman font, size 12. 

The recommended number of pages for one article is up to 8 pages. 

Notes: 

- Please do not use footnotes for notes to the paper text and references to literature. 

- References to literature are made according to APA Style 7th formatting 

- Each table or figure should contain: a name, source, and a mention in the article text 

- It is mandatory to enter DOI identifiers in the format of the link https://doi.org/... in the 

reference list if the reference source has it. 

 

mailto:ejmss@imw.edu.pl

