INFORMACJE I WYTYCZNE DLA AUTORÓW
1. Redakcja przyjmuje wyłącznie artykuły w wersji elektronicznej (format *.doc., *.docx,
*.rtf) przesyłane na adres mailowy:
sprawymiedzynarodowe@isppan.waw.pl
2. Przesyłając artykuł do Redakcji autor oświadcza, że tekst jest jego oryginalnym dziełem a
udział osób trzecich w powstaniu tekstu został w adekwatnej formie odnotowany. Ponadto,
autor oświadcza, że tekst nie był wcześniej publikowany w języku polskim lub obcym oraz że
nie został złożony do druku w żadnym innym czasopiśmie (wydawnictwie).
3. Należy podać stopień/ tytuł naukowy, afiliację zawodową, adres pocztowy, mailowy i
numer telefonu kontaktowego.
4. Objętość artykułu nie powinna przekraczać 40 tys. znaków (ok. 1 arkusza) wraz z
przypisami (czcionka Times New Roman 12, w przypisach 10). Do tekstu powinna być
dołączona bibliografia.
5. Do tekstu powinno być dołączone streszczenie (100-150 słów) w języku polskim i
angielskim oraz słowa kluczowe w języku polskim i angielskim.
6. Prosimy o stosowanie przypisów dolnych. Numer przypisu w tekście powinien znaleźć się
przed znakiem przestankowym. Przykłady zapisu:
W. Materski, Od cara do "cara". Studium rosyjskiej polityki historycznej, Instytut Studiów
Politycznych PAN, Warszawa 2017, s. 51.
W. Materski, Od cara do "cara"..., s. 34.
A. Chojan, "Unia Europejska wobec politycznego i wojskowego wzrostu pozycji międzynarodowej
Chin", w: J.M. Fiszer (red.), Unia Europejska - Chiny. Dziś i w przyszłości, wydanie 2, Instytut
Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2016, s. 138.
T. Paszewski, "Unia Europejska i Chiny w nowym ładzie światowym", w: J.M. Fiszer (red.), Unia
Europejska - Chiny..., s. 316.
A. Z. Kamiński, B. Kamiński, "Regional Orders: Structural Sources of Europe's Divide", Studia
Polityczne, tom 45, nr 3, 2017, s. 90.

7. Każdy artykuł jest recenzowany wg procedury double-blind review. Recenzji dokonują
zewnętrzni eksperci posiadający co najmniej stopień naukowy doktora.
8. Autor otrzymuje jeden egzemplarz numeru czasopisma, w którym został zamieszczony
jego artykuł.
9. Zgodnie z częścią B wykazu czasopism naukowych, za publikację w "Sprawach
Międzynarodowych" przyznawanych jest 12 punktów.

