Regulamin czasopisma „Politologia”
Na podstawie § 132 ust. 2 załącznika do uchwały Nr 127/2019 Senatu Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zarządza się
co następuje:
§ 1. Czasopismo „Politologia”, zwane dalej „czasopismem” jest rocznikiem.
§ 2. Czasopismo publikuje artykuły prezentujące wyniki badań naukowych z obszaru
politologii (nauk o polityce i administracji).
§ 3. Czasopismo publikuje artykuły anglojęzyczne.
§ 4. Układ numeru czasopisma określa redaktor naczelny.
§ 5. Podstawową wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana na stronie
internetowej. Czasopismo ukazuje się również w wersji drukowanej.
§ 6. 1. Autorzy przesyłają artykuły na adres internetowy czasopisma.
2. Nadesłane teksty powinny zawierać krótki tytuł, streszczenie, słowa kluczowe. Tekst,
w szczególności przypisy i bibliografię, autorzy redagują według systemu APA.
3. Recenzentów wskazuje redaktor tematyczny czasopisma.
4. Recenzja jest podwójnie anonimowa.
5. Recenzja jest sporządzana na formularzu dostępnym na stronie internetowej
czasopisma.
6. W czasopiśmie publikowane są artykuły, które otrzymały pozytywne recenzje.
§ 7. 1. Redaktor naczelny czasopisma:
1)

zapewnia przestrzeganie zasad etyki przez autorów, recenzentów i członków redakcji
czasopisma;

2)

zapewnia przeniesienie przez autorów praw majątkowych;

3)

w roku przeprowadzania ewaluacji jakości działalności naukowej uczelni przedstawia
radzie dyscypliny naukowej sprawozdanie z działalności czasopisma w okresie, który
obejmuje ewaluacja, zawierające w szczególności:
a)

liczbę nadesłanych tekstów,

b)

liczbę opublikowanych tekstów,

c)

liczbę recenzentów,
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d)

sumę środków przeznaczonych na wydanie czasopisma.

2. Zastępca redaktora naczelnego wykonuje zadania wskazane przez redaktora
naczelnego.
§ 8. Sekretarz redakcji zapewnia współpracę z wydawnictwem, redaktorem językowym
i korektorem, administruje stroną internetową czasopisma, ustala cyfrowe identyfikatory
dokumentów elektronicznych (doi) oraz wykonuje inne zadania wskazane przez redaktora
naczelnego.
§ 9. Rada naukowa czasopisma, na wniosek redaktora naczelnego, wydaje opinie
w sprawach dotyczących czasopisma.
§ 10. Odwołanie członków redakcji i członków rady naukowej czasopisma następuje
w trybie właściwym dla ich powołania.
§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podjęcia.

