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Redakcja uprzejmie informuje, że za artykuły opublikowane w „Przeglądzie Prawa Publicznego” nie są wypłacane honoraria autorskie.
Redakcja uprzejmie informuje, że przyjmowane będą materiały w zasadzie nieprzekraczające
40.000 znaków przesłane pocztą elektroniczną na adres e-mail sekretarza redakcji: andrzej.
adamczyk@ujk.edu.pl.
Do artykułu lub recenzji należy dołączyć streszczenie w języku polskim i angielskim
(ok. 1000 znaków każde) wraz z podaniem słów kluczowych (w języku polskim i angielskim)
oraz tytułu w języku angielskim, a także bibliografię załącznikową (uporządkowaną alfabetycznie według nazwisk autorów) oraz numer ORCID. Prosimy także o podanie informacji
o źródłach finansowania (np. z grantu), a w przypadku współautorstwa – podanie procentu wkładu w publikację każdego z autorów. Streszczenia opublikowanych prac są dostępne online w międzynarodowej bazie danych „The Central European Journal of Social
Sciences and Humanities”, http://cejsh.icm.edu.pl. Redakcji CEJSH będą przekazywane
dane o afiliacji Autorów oraz ich adresy e-mailowe.
Redakcja przyjmuje do publikacji teksty w języku angielskim, dotyczące szeroko rozumianej problematyki prawa publicznego, a także teorii i filozofii prawa, norm społecznych, pochodzenia prawa oraz efektywności prawa, autorstwa przedstawicieli m.in.
takich dyscyplin, jak: prawo, socjologia, ekonomia, nauki o zarządzaniu, nauki o polityce. Nadsyłane teksty w języku angielskim nie mogą przekraczać 20.000 znaków liczonych ze spacjami, streszczeniami w językach polskim i angielskim, tytułem
w języku polskim i słowami kluczowymi (ok. 10 stron standardowego maszynopisu).
Redakcja zastrzega sobie możliwość dokonywania skrótów, poprawek stylistycznych,
językowych i interpunkcyjnych oraz wprowadzania śródtytułów.
Materiałów niezamówionych Redakcja nie zwraca.
Autorzy proszeni są o podawanie adresów (także e-mailowych) i telefonów kontaktowych
oraz tytułu naukowego, zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji.
Autor, przekazując tekst Redakcji, przenosi na Wydawcę nieodpłatnie wyłączne prawo do
jego publikacji (prawa autorskie i wydawnicze), co zostanie potwierdzone stosowną umową.
Redakcja informuje, iż ghostwriting oraz guest authorship są przejawami nierzetelności
naukowej – wszelkie wykryte przypadki będą dokumentowane, a odpowiednie podmioty
(instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.) powiadamiane. Ghostwriting wystąpi wtedy, gdy ktoś wniósł istotny wkład
w powstanie publikacji bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez
wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Guest authorship
polega na tym, że udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a mimo to jest
autorem lub współautorem publikacji.
Artykuły zamieszczane w „Przeglądzie Prawa Publicznego” są recenzowane.
Autorzy są proszeni o stosowanie się do wskazówek dla Autorów artykułów
do czasopism Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., zamieszczonych pod adresem
http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie.
Przydatne informacje na temat „Przeglądu Prawa Publicznego” można znaleźć na stronie:
http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-prawa-publicznego.

