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Informacje dla autorów 
„studia socjologiczno-polityczne.  
serIa nowa”

„Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa” przyjmują do publikacji wyłącznie 
teksty oryginalne. Złożone teksty nie mogą jednocześnie być rozpatrywane pod ką-
tem publikacji na łamach innych czasopism lub w ramach publikacji książkowych.

„Studia” publikują także teksty w języku angielskim, jeśli są napisane staran-
nym językiem i przejdą zwykłą procedurę kwalifikacyjną. Zarówno teksty zgłoszone 
w języku angielskim, jak i w języku polskim mogą być odrzucone przez Redakcję ze 
względu na niestaranność językową.

Artykuły zgłaszane do publikacji winny być nadsyłane w formie pliku elektro-
nicznego w formacie MsWord .doc lub .docx pocztą elektroniczną (jako załączni-
ki) na adres socpol.redakcja@is.uw.edu.pl. Artykuły muszą być opatrzone tytułami 
(polskim i angielskim), posiadać abstrakt w języku angielskim (do 150 słów) oraz 
do pięciu słów kluczowych w  języku polskim i angielskim (rzeczowniki w  liczbie 
pojedynczej lub określenia wielowyrazowe). Czasopismo przyjmuje także eseje 
recenzyjne i  recenzje, które mogą być opatrzone tytułem. Tekstów nie zamówio-
nych Redakcja nie zwraca. Zgłaszane recenzje książek powinny dotyczyć publika-
cji nie starszych niż dwa lata od planowanej daty ukazania się danego numeru 
czasopisma.

Dołączony do tekstu abstrakt powinien być przygotowany w  formie tekstu 
ciągłego i  zawierać informacje o  tle teoretycznym prowadzonego wywodu, jego 
celach, metodach analizy oraz wynikach badania empirycznego lub konkluzjach 
rozważań, jeżeli artykuł ma charakter wyłącznie teoretyczny lub przeglądowy.

Wszystkie złożone teksty podlegają procedurze kwalifikacji do druku opisanej 
w  sekcji „Etyka i  standardy publikacyjne”: https://studiasocjologicznopolityczne.
pl/etyka_i_standardy_publikacyjne.html

wymagania techniczne

Autorów prosimy o stosowanie się do następujących dyrektyw: format A4; czcion-
ka Times New Roman 12; interlinia 1,5; tekst wyjustowany, marginesy 25 mm; pa-
ginacja w prawym dolnym rogu; numeracja stron ciągła; tytuł całości pogrubio-
nymi literami i wyśrodkowany; pozostałe tytuły wyrównane do lewej, wyróżnione 
pogrubieniem. Akapity należy rozpoczynać od wcięcia. 
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Tabele odpowiednio ponumerowane i zatytułowane, wykresy kolejno ponume-
rowane i podpisane. Rysunki, mapy i wykresy mogą być wyłącznie czarno-białe. 
Tabele, mapy i rysunki należy dołączyć na końcu tekstu na osobnych stronach. 

Tekstów nie należy podpisywać. Dane autora składającego tekst (imię i na-
zwisko, stopień i tytuł naukowy, afiliacja, telefon, adres pocztowy i elektroniczny) 
powinny być załączone – w celu zapewnienia anonimowości – w osobnym pliku. 
Możliwe jest także dołączenie informacji o profilu ORCID. Autorzy powinni uni-
kać podawania w tekście informacji sprzyjających ich identyfikacji. Odwołania do 
własnych wcześniejszych publikacji powinny być wprowadzane w trzeciej osobie 
lub bezosobowo. W przypadku artykułów wieloautorskich prosimy o wskazanie 
autora głównego i podanie jej/jego nazwiska jako pierwszego. Wszyscy autorzy są 
zobowiązani podać swój adres e-mail oraz informacje o afiliacji (nazwa instytucji 
wraz z jej adresem pocztowym). Prosimy także o podanie pocztowych adresów 
korespondencyjnych wszystkich autorów artykułu.

Złożenie tekstu jest równoznaczne z oświadczeniem, że praca jest wyłącznym 
i oryginalnym dorobkiem autora(ów), że udział innych osób, które przyczyniły się 
do powstania tekstu, został odnotowany (np. w formie przypisu lub podziękowania 
za udostępnienie danych, opracowanie metody pomiaru, konsultację metodolo-
giczną itp.).

Rekomendowany format not bibliograficznych na końcu tekstu

Szczepański Jan (1969), Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa: PWN.
Wejland Andrzej P. (1991), Ukryte porównania, „Studia Socjologiczne”, nr 1–2, s. 9–108.
Kymlicka Will (1995), Multicultural Citizenship. A Liberal Theory of Minority Rights, Oxford–

New York: Clarendon Press–Oxford University Press.
Gutmann Amy, Thompson Dennis (2004), Why Deliberative Democracy? Princeton, NJ–Ox-

ford: Princeton University Press.
Stokes Susan C. (1998), Pathologies of deliberation, w: Jon Elster (red.), Deliberative Democ-

racy, Cambridge, UK–New York: Cambridge University Press.
Shapiro Ian (2006), Stan teorii demokracji, tłum. Izabela Kisilowska, Warszawa: Wydawnic-

two Naukowe PWN.
Shklar Judith N. (1987), The Sources of Social Power: A History of Power from the Beginning 

to A.D. 1760 by Michael Mann (recenzja), „The Journal of Interdisciplinary History”, 
t. 18, nr 2, s. 331–332.

Przy tym systemie not bibliograficznych odsyłacz w tekście ma następującą 
 postać: (Szczepański 1969: 31) lub: jak pisze Jan Szczepański (1969: 31). Jeśli 
w tekście są przypisy, powinny być nieliczne, krótkie i umieszczone na dole każdej 
strony.


