Zasady zgłaszania materiałów do „Państwa i Prawa”
1. „Państwo i Prawo” przyjmuje do publikacji materiały mające charakter oryginalnych opracowań o najwyższej wartości naukowej z dziedziny nauk prawnych (artykuły, glosy, przeglądy orzecznictwa i recenzje)
oraz inne materiały związane z praktyką i nauką prawa (sprawozdania, wspomnienia). Do publikacji przyjmowane są tylko materiały nieopublikowane w innym czasopiśmie. Każdy materiał poddawany jest
wstępnej ocenie redakcji, a następnie ocenie merytorycznej dwóch niezależnych recenzentów.
2. Objętość materiałów nadsyłanych do miesięcznika wynosi: a) w przy
padku artykułów: od 20000 do 42000 znaków łącznie ze spacjami (w tym
przypisy); b) w przypadku glos: do 20000 znaków (jw.); c) w przypadku
recenzji: do 12000 znaków (jw.); d) w przypadku sprawozdań: do 7500 znaków (jw.).
3. Materiały powinny odpowiadać zapisowi bibliograficznemu właściwemu dla miesięcznika. Niezgodność z zasadami przygotowania materiałów do publikacji (zamieszczonymi na internetowej stronie „Państwa
i Prawa”) stanowi podstawę odrzucenia nadesłanego materiału albo
wstrzymania procesu redakcyjnego do czasu uwzględnienia tych zasad
przez autorów.
4. Materiały powinny mieć następujące parametry: czcionka 12 pkt
(Times New Roman); interlinia 1,5; wcięcie akapitowe 1,25 cm; wyrównanie do lewego i prawego marginesu. Należy wprowadzić numerację stron. W materiale należy stosować przypisy dolne o następujących parametrach: czcionka 10 pkt (Times New Roman); interlinia
1,0; brak wcięcia akapitowego; wyrównanie do lewego i prawego marginesu. Przypisy powinny być ponumerowane liczbami arabskimi.
Stosuje się numerację ciągłą zaczynającą się od 1. Daty zapisuje się
przy użyciu liczb arabskich z użyciem skrótu „r.” na oznaczenie roku
(np. 10.06.2016 r.). Nie wprowadza się daty zwrotem „z dnia” (np. „rozporządzenie z 10.03.2004 r. zamiast „rozporządzenie z dnia 10 marca
2004 roku”).
5. Do nadsyłanego materiału należy dołączyć w osobnych dokumentach
elektronicznych: informacje o autorze (stopień lub tytuł naukowy, afiliację, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej i adres zamieszkania) oraz oświadczenie o złożeniu materiału wyłącznie do
redakcji „Państwa i Prawa”. Do artykułu należy dołączyć streszczenie
w języku polskim i w języku angielskim (każde o objętości od 800 do
1200 znaków łącznie ze spacjami) oraz minimum 5 słów kluczowych
(w językach polskim i angielskim). Nie należy dołączać streszczeń do
innego rodzaju materiałów (glos, recenzji, sprawozdań). Do materiałów
autorstwa osób bez stopnia naukowego doktora należy dołączyć opinię
doktora habilitowanego lub profesora.
6. Redakcja uprzejmie informuje, że od 1.01.2018 r. za publikację
w „Państwie i Prawie” nie są wypłacane honoraria autorskie.
Szczegółowe informacje o zapisie bibliograficznym,
warunkach publikacji materiałów w „Państwie i Prawie”
oraz przebiegu procedury recenzyjnej są dostępne
na stronie internetowej czasopisma:
www.panstwoiprawo.pl

