INFORMACJA DLA AUTORÓW
Na potrzeby publikacji w czasopiśmie „Polski Przegląd Stosunków Międzynarodowych”
uprzejmie prosimy o zastosowanie się do poniższych zaleceń redaktorskich:
1. Artykuły powinny być przygotowane w formie wydruku komputerowego oraz w
formie elektronicznej i przesłane na adres m.satora@uksw.edu.pl
2. Objętość artykułu nie powinna przekraczać 1 arkusza wydawniczego (do 40000
znaków)
3. Imię i nazwisko autora/autorów oraz stanowisko i nazwa instytucji/uczelni
4. Do tekstu proszę dołączyć streszczenie w języku angielskim (do 1500 znaków)
5. Format tekstu: umożliwiający zapis plików w formacie .doc lub .docx (wykluczony
format PDF)
6. Tekst zasadniczy: czcionka Times New Roman 12 pkt
7. Przypisy: czcionka Times New Roman 10 pkt
8. Odstępy między wierszami: 1,5 wiersza
9. Prosimy o sporządzanie odesłań do aktów prawnych, orzecznictwa, literatury i źródeł
internetowych w formie przypisów dolnych. Odsyłaczami przypisów dolnych
powinny być cyfry arabskie złożone w indeksie górnym. Należy je umieszczać przed
przecinkiem lub kropką kończącą zdanie.
10. W wykazie piśmiennictwa należy podawać kolejno: pierwszą literę imienia/imion,
nazwisko, tytuł (kursywą), nazwę czasopisma, rok wydania, numer (w przypadku
artykułów), wydawnictwo, miejsce i rok wydania (w przypadku monografii).


J. Kowalski, Prawa człowieka. Zarys historii, „Czasopismo ABC” 1 (2011), nr
1, s. 1-22.



J. Kowalski, Prawa człowieka. Zarys historii, Wydawnictwo ABC, Warszawa
2011.



J. Kowalski, Prawa człowieka. Zarys historii, [w:] J. Wiśniewski (red.) Prawo
międzynarodowe, Wydawnictwo ABC, Warszawa 2011, s. 1-22.

W

przypadku

wydawnictw

obcojęzycznych

wszystkie

elementy

opisu

bibliograficznego z wyjątkiem tytułu, nazwy wydawnictwa i miejsca wydania należy
zapisywać w języku polskim (np. red., wyd., nr).
11. Strony internetowe:
http://www.imo.org/ (1.5.2011)

Autorzy cytowani wcześniej:


J. Kowalski, op. cit. (jeśli jedna pozycja)



J. Kowalski, Prawa człowieka, s. 150 (jeśli więcej pozycji);



Ibidem (jeśli w poprzedzającym przypisie)

Kursywa


Tytuły publikacji



Nazwy spraw sądowych lub arbitrażowych (w tekście głównym)



Wyrażenia po łacinie i w innych językach obcych



Słowa wymagające szczególnego wyróżnienia

Cytaty


W przypadku krótszych cytatów – powinny być zamieszczone w głównym
tekście, opatrzone cudzysłowem: „…………….”



W przypadku cytatów dłuższych niż 40 słów – powinny zaczynać się od nowej
linii i być wyjustowane z obu stron:
„…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………”

