
INSTRUKCJE DLA AUTORÓW

Materia³y zg³aszane do publikacji w czasopiœmie naukowym „Przegl¹d Strategiczny”
musz¹ spe³niaæ wymogi dotycz¹ce formatowania, d³ugoœci tekstu i sposobu sporz¹dzania
przypisów.
1. Objêtoœæ artyku³u nie powinna przekraczaæ 25 stron znormalizowanego maszynopisu.
2. Do artyku³u nale¿y do³¹czyæ:

– streszczenie w jêzyku polskim i angielskim, nieprzekraczaj¹ce 0,5 strony ka¿de;
– s³owa kluczowe w jêzyku polskim i angielskim.
Streszczenia i s³owa kluczowe powinny byæ zamieszczone na koñcu artyku³u.

3. Tekst powinien byæ przygotowany w formacie rtf. z u¿yciem czcionki Times New Ro-
man 12, z zachowaniem odstêpu 1,5 i 2,5 cm marginesów.

4. Tytu³ artyku³u powinien byæ zapisany z u¿yciem czcionki Times New Roman 14 (litery
drukowane, wyt³uszczone). Œródtytu³y powinny byæ zapisane z u¿yciem czcionki Ti-
mes New Roman 12 (litery drukowane, wyt³uszczone).

5. Ka¿dy element dodatkowy (wykres, tabela, rysunek, schemat) powinien byæ opisany
z podaniem tytu³u (Times New Roman 12) oraz wskazaniem Ÿród³a (Times New Ro-
man 10). Tytu³ powinien byæ zamieszczony nad, a informacja o Ÿródle pod prezentowa-
nym wykresem, tabel¹, rysunkiem lub schematem.

6. Cytowania w tekœcie powinny byæ zapisane z u¿yciem cudzys³owu.
7. Stosowanie kursywy jest zastrze¿one do zapisu tytu³ów ksi¹¿ek, tytu³ów artyku³ów

oraz krótkich obcojêzycznych zwrotów lub okreœleñ.
8. Do tworzenia przypisów bibliograficznych nale¿y stosowaæ system „harvardzki”, po-

legaj¹cy na zamieszczeniu:
a) krótkiego odes³ania bezpoœrednio w tekœcie (obok stosownej informacji, opinii);
b) bibliografii na koñcu tekstu, zawieraj¹cej pe³en opis bibliograficzny.

9. Odes³ania w tekœcie powinny byæ zamieszczone w nawiasie w nastêpuj¹cym porz¹dku:
(nazwisko, data, strona) np.
(Barber, 2003: 24) – gdy praca ma jednego autora,
(Friedent, Smith, 1998: 63) – gdy przywo³ana praca ma dwóch lub wiêcej autorów,
(Wspó³czesne, 2002: 54) – gdy przywo³ana jest praca zbiorowa lub gdy nie ma informa-
cji o autorze.

10. Bibliografia zamieszczona na koñcu tekstu powinna byæ przygotowana w porz¹dku al-
fabetycznym (bez podzia³u na rodzaje wykorzystanych materia³ów). Sposób zapisu
uzale¿niony jest od rodzaju wykorzystanego materia³u Ÿród³owego:
– w przypadku aktów prawnych: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (1997),

Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483.
– w przypadku monografii: Barber B.R. (2003), Strong Democracy Participatory

Politics for a New Age, Berkeley–Los Angeles–London.
– w przypadku artyku³ów w pracach zbiorowych: Sobczak J. (2008), The Disputes

over the Definition of Terrorism and Polish Law, w: Terrorist Pandora’s Box. Analy-
sis of chosen terrorist issue, (eds.) J. Babiak, S. Wojciechowski, Poznañ.
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– w przypadku artyku³ów z periodyków naukowych: Friedent L.A. (1998), New
Citizenship, „Media & Society”, Vol. 18, No. 2.

– w przypadku publicystyki: KaŸmierska A. (2013), W Izraelu pokój to nie temat,
„Rzeczpospolita”, 20.03.2013.

11. W przypadku materia³ów ze stron internetowych, w bibliografii podaæ nale¿y aktualne
adresy URL przywo³ywanych stron internetowych.

12. W wykazie bibliografii, wskazuj¹c artyku³y naukowe nale¿y podaæ numer DOI jeœli
wystêpuje (zgodnie z wytycznymi wskazanymi na stronie Crossref: http://www.cros-
sref.org/02publishers/doi_display_guidelines.html).

13. Na dole strony mog¹ byæ zamieszczone jedynie przypisy wyjaœniaj¹ce, których liczba
nie powinna przekroczyæ 10.

14. Autor nie ma mo¿liwoœci redagowania tekstu w trakcie prac redakcyjnych. Do redakcji
nale¿y przys³aæ ostateczn¹ postaæ materia³u.

15. Redakcja nie zwraca materia³ów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo skraca-
nia i adiustacji tekstów.

16. Wraz z tekstem, nale¿y przes³aæ notê biograficzn¹ (w postaci odrêbnego pliku nie prze-
kraczaj¹cego 0,5 strony znormalizowanego maszynopisu) oraz informacjê wskazuj¹c¹
adres korespondencyjny, adres mailowy i afiliacjê autora.

17. Autorzy tekstów zakwalifikowanych do publikacji s¹ zobowi¹zani do przes³ania (tra-
dycyjn¹ drog¹ pocztow¹) oœwiadczenia o oryginalnym charakterze przygotowanego
materia³u, o samodzielnym przygotowaniu tekstu i zadeklarowania, i¿ tekst nie narusza
praw osób trzecich. W przypadku tekstów przygotowanych przez wiêcej ni¿ jednego
autora – do przedstawienia wk³adu poszczególnych osób w powstanie tekstu. Tekst
oœwiadczenia znajduje siê na stronie internetowej czasopisma.

18. Zgodnie z przyjêt¹ przez czasopismo polityk¹ Open Access, autorzy tekstów zakwalifi-
kowanych do publikacji s¹ zobowi¹zani do przes³ania (tradycyjn¹ drog¹ pocztow¹)
oœwiadczenia o przekazaniu Wydzia³owi Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
praw do publikacji tekstu w formie drukowanej i elektronicznej. Tekst oœwiadczenia
znajduje siê na stronie internetowej czasopisma.
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