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Informacje dla Autorów

„Studia nad Rodziną” (SnR) są półrocznikiem wydawanym przez Wy-
dział Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie.

W czasopiśmie publikowane są recenzowane artykuły z zakresu nauk 
o rodzinie – dotyczące zarówno teoretycznych i historycznych aspektów 
rozwoju nauk o rodzinie, jak i tożsamości rodziny i różnych aspektów jej 
funkcjonowania w perspektywie filozoficznej, teologicznej, psychologicznej, 
pedagogicznej, socjologicznej, prawnej (prawo świeckie i prawo kanonicz-
ne), ekonomicznej, zdrowotnej (medycyna), politycznej (nauki o polityce 
publicznej), historycznej i kulturowej. Zamieszczane są również recenzje 
specjalistycznych publikacji, sprawozdania komunikaty dotyczące wydarzeń 
naukowych związanych z tematyką pisma, doniesienia o inicjatywach proro-
dzinnych.

Redakcja planuje w ciągu roku wydanie jednego zeszytu tematycznego 
(którego temat zostanie uprzednio podany zaproszonym autorom i umiesz-
czony na stronie czasopisma) oraz jednego zeszytu o charakterze wielotema-
tycznym.

Pierwszeństwo publikacji w SnR mają teksty zamówione, które otrzymały 
pozytywną recenzję. Artykuły nadesłane, jeśli wpisują się w profil czasopi-
sma (oraz w przypadku zeszytów tematycznych – w temat danego zeszytu) 
również poddawane są recenzji.

Redakcja zastrzega sobie prawo do decyzji o skierowaniu nadesłanego 
artykułu do recenzji. 

Procedura recenzowania jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego i podana jest osobno na stronie internetowej pisma.

Redakcja przyjmuje prace oryginalne, do tej pory nie publikowane. 
(Wyjątki mogą ewentualnie dotyczyć tłumaczeń artykułów opublikowanych 
wcześniej w czasopismach zagranicznych lub tekstów szczególnie cennych, 
a niedostępnych, czy też tekstów, do których odnoszą się komentarze publi-
kowane w danym zeszycie.)



Ogólne zasady
1. Złożenie artykułu w redakcji jest równoznaczne z oświadczeniem Auto-

ra(ów), że praca nie była dotychczas nigdzie publikowana i nie jest zgłoszona 
do publikacji w żadnym innym czasopiśmie. 

2. Autorzy ponoszą odpowiedzialność za uzgodnienie wszystkich potrzeb-
nych praw (wydawniczych i autorskich) do zgłoszenia publikacji (cytowanie, 
przedruk ilustracji, tabel i wykresów z innych źródeł).

3. Autorzy proszeni są o ujawnienie wkładu wszystkich osób, które przy-
czyniły się powstania składanego do publikacji artykułu (z podaniem ich afilia-
cji oraz sprecyzowaniem ich udziału) oraz informacji o źródłach finansowania 
badań przeprowadzonych w związku z jego przygotowywaniem, wkładzie 
instytucji badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów. 

Zjawiska niewykazywania współautorów publikacji (ghostwriting) oraz 
podawania jako współautorów osób, których udział w powstaniu pracy był zni-
komy lub w ogóle nie miał miejsca (guest authorship), są przejawem nierze-
telności naukowej. Redakcja informuje więc o wdrożeniu zapory ghostwriting 
i guest authorship, zgodnie z zasadami sformułowanymi przez Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wszelkie wykryte przypadki ww. zjawisk 
będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów.

4. Tekst, sprawdzony pod względem językowym i spełniający podane 
wymogi formalne, należy dostarczyć w formie wydruku w formacie A4 oraz 
w wersji elektronicznej. Objętość artykułu nie powinna przekraczać 20 stron 
maszynopisu (1 arkusza wydawniczego – 40 tysięcy znaków ze spacjami), 
recenzje i sprawozdania mogą liczyć do 10 stron maszynopisu (pół arkusza 
wydawniczego – 20 tysięcy znaków ze spacjami).

5. Kompletny materiał przekazany do publikacji powinien zawierać:
• imię i nazwisko autora, afiliację,
• tytuł i tekst artykułu,
• dane bibliograficzne, 
• streszczenie artykułu w jęz. polskim (maksymalnie 1 strona) – w przypadku 

recenzji lub sprawozdań nie zamieszczamy streszczenia,
• streszczenie w jęz. angielskim (Summary),
• zapis tytułu artykułu w języku angielskim,
• słowa kluczowe (Key words) w języku polskim i angielskim,
• na odrębnej kartce – notę o autorze: imię i nazwisko, tytuł i stopień nauko-

wy, aktualne miejsce pracy – w przypadku wyższej uczelni: wydział, instytut 
lub katedra, główne dziedziny działalności naukowej, zawodowej, społecz-



nej. W celu kontaktu redakcji z autorem należy dołączyć również adres do 
korespondencji, numer telefonu, adres e-mail.
6. Redakcja zastrzega sobie prawa do opracowania tekstu pod względem 

językowym i edytorskim.

Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania tekstu do publikacji 
znajdują się na stronie internetowej czasopisma: http://www.snr.wsr.uksw.edu.
pl/


