PRZEGLĄD POLITOLOGICZNY
Objętość artykułu, wraz z przypisami i bibliografią nie powinna przekraczać jednego arkusza
wydawniczego (40 tys. znaków)
Recenzje, polemiki i informacje nie powinny przekraczać połowy jednego arkusza
znormalizowanego maszynopisu.
Tekst powinien być zamieszczony we właściwy sposób na platformę PRESSto
(https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pp/index) – na PRESSto umieszczamy plik word
w wersji do blind review (bez danych osobowych Autora, bez noty biograficznej).
Pełną wersję tekstu – ze wszystkimi wymaganymi elementami - proszę przesłać na adres
przegląd.politologiczny@amy.edu.pl

WYMOGI EDYTORSKIE i struktura tekstu
Tekst powinien być sformatowany w następujący sposób:
- edytor tekstu: Winword, czcionka Times New Roman, rozmiar 12
- marginesy 2,5;
1. Imię i nazwisko Autora (czcionka Times New Roman, rozmiar 12, wyrównanie do
lewej)
2. Uczelnia (czcionka Times New Roman, rozmiar 12, wyrównanie do lewej)
3. ORCID ID: https://orcid.org/XXXX-XXXX-XXXX-XXXX (Times New Roman, rozmiar 10)
4. Tytuł artykułu (czcionka Times New Roman, rozmiar 14, pogrubione, wyśrodkowanie )
5. Abstrakt: Times New Roman, rozmiar 11, interlinia pojedyncza, tekst powinien być
wyjustowany
6. Słowa kluczowe: pod abstraktem proszę umieścić od 4 do 6 słów kluczowych, oddzielonych
średnikami

7. Tekst właściwy artykułu
- czcionka Times New Roman, rozmiar 12
- interlinia – 1,5
- podtytuły (Times New Roman, rozmiar 12, bold, wyśrodkowanie, bez numeracji)
- cytaty powinny być umieszczone w cudzysłowie (bez kursywy)
- kursywa w tekście powinna być stosowana wyłącznie do zapisu tytułów książek, tytułów
artykułów, krótkich obcojęzycznych zwrotów lub nazw
8. Bibliografia
9. Tytuł tekstu w jęz. angielskim
10. Abstrakt w jęz. angielskim oraz słowa kluczowe (4-6) w jęz. angielskim
11. Informacja biograficzna w jęz. polskim (150-200 znaków) i w jez. angielskim (150-200
znaków), wraz z adresem e-mail.

ABSTRAKT:
Abstrakt powinien być przygotowany w języku polskim i angielskim. (min. 1300 – max. 1500
znaków). Abstrakt musi odzwierciedlać zawartość artykułu.
Wersja angielska powinna być odzwierciedleniem wersji polskiej.
Abstrakt powinien zawierać następujące elementy:
- krótki zarys przedmiotu badań,
- cele i pytania badawcze,
- metodologię (w jaki sposób przeprowadzono badania, zastosowane metody i techniki
badawcze),
- wyniki i wnioski z przeprowadzonych badań.
Poniżej abstraktu umieszczamy 4-6 słów kluczowych – w języku polskim i angielskim
PRZYPISY
Do tworzenia przypisów bibliograficznych należy zastosować system „oksfordzki”, polegający na
odesłaniu do określonej pozycji umieszczonej w bibliografii
Odesłania powinny być zamieszczane w nawiasie obok stosownej informacji, opinii, poglądu w
następującym porządku (nazwisko, data wydania, strona), np:
 (Nowak, 1999, s. 10) – gdy przywoływana praca ma jednego autora;
 (Nowak, Kowalski, 2000, s. 145-150) – gdy przywoływana praca ma dwóch i więcej
autorów;
 (Inquiry) – Pierwsze słowo tytułu podajemy w przypadku powoływania się na publikację,
w której nie ma informacji o autorze
 Fragment tytułu (2 lub więcej słów) publikacji podajemy, gdy w bibliografii jest kilka
tytułów zaczynających się od tych samych słów:
Przypisy wyjaśniające należy umieszczać na dole strony.
BIBLIOGRAFIA

Pełne dane bibliograficzne prosimy podać w wykazie przywoływanej literatury (bibliografia),
zamieszczonej na końcu artykułu. Wykaz powinien być uporządkowany alfabetycznie według
nazwisk autorów, a w przypadku powtarzającej się daty wydania publikacji tego samego autora,
według daty utworów w porządku chronologicznym (dodając małe litery np. 2003a, 2003b,
2003c).
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TABELE, WYKRESY I RYSUNKI
Każdy wykres, tabela, rysunek itp. powinien być opisany z podaniem tytułu (Times New
Roman, bold, 10) oraz wskazaniem źródła (Times New Roman, 10). Tytuł powinien być
zamieszczony nad, a informacja o źródle – pod prezentowanym wykresem, tabelą lub
rysunkiem.
Jakość zdjęć: zdjęcia powinny być w jakości do 300 dpi.

Redakcja nie będzie uwzględniała w planach wydawniczych tekstów sformatowanych
w niewłaściwy sposób oraz tekstów, w których brakuje któregoś z wymaganych
elementów. W takiej sytuacji redakcja nie jest zobowiązana do komunikowania się
z Autorem złożonego artykułu.
Autor artykułu uwzględnionego w planach wydawniczych nie ma możliwości
redagowania tekstu w trakcie prac redakcyjnych; do redakcji należy przesłać ostateczną
postać materiału. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i skrótów w
porozumieniu z autorem.

Wzór formatowania tekstu w „Przeglądzie Politologicznym”

Imię i nazwisko autora (Times New Roman, rozmiar 12)
Uczelnia (Times New Roman, rozmiar 12)
ORCID ID: https://orcid.org/XXXX-XXXX-XXXX-XXXX (Times New Roman, rozmiar 10)

Tytuł artykuły (Times New Roman, 14, bold) – wyśrodkowany
Abstrakt: Treść abstraktu piszemy czcionką Times New Roman, rozmiar 11, interlinia pojedyncza,
tekst powinien być wyjustowany …
Słowa kluczowe: pod każdym abstraktem powinno być umieszczonych od 4 do 6 słów kluczowych,
oddzielonych średnikami

Treść artykuły (12, Times New Roman), wyjustowana, interlini
Podtytuły w tekście
Times New Roman, 12, bold, bez numeracji poszczególnych części tekstu, wyśrodkowane

Bibliografia:

Tytuł w jęz. angielskim
Abstract: Abstrakt w jęz. angielskim musi być odzwierciedleniem wersji polskiej
Key words: 4-6 słow kluczowych

Nota biograficzna w jęz. polskim oraz e-mail
Nota biograficzna w jęz. angielskim oraz e-mail

