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INSTRUKCJE DLA AUTORÓW

Materiały zgłaszane do publikacji w czasopiśmie naukowym „Rocznik Integracji 
Europejskiej” muszą spełniać wymogi dotyczące formatowania, długości tekstu i spo-
sobu sporządzania przypisów.

Podstawowe wymogi

Objętość artykułu, wraz z przypisami i bibliografią, nie powinna przekraczać jed-
nego arkusza znormalizowanego maszynopisu.

Recenzje nie powinny przekraczać połowy jednego arkusza znormalizowanego 
maszynopisu.

Tekst powinien być sformatowany w następujący sposób:
a) edytor tekstu: Winword, czcionka Times New Roman, rozmiar 12;
b) odstępy między wierszami – 1,5;
c) marginesy 2,5;
d) imię i nazwisko Autora (czcionka Times New Roman, rozmiar 12, wyrównanie do 

lewej); afiliacja Autora – nazwa uczelni/instytucji (czcionka Times New Roman, 
rozmiar 12, wyrównanie do lewej);

e) tytuł (czcionka Times New Roman, rozmiar 14, pogrubione, wyśrodkowane);
g) podtytuły (czcionka Times New Roman, rozmiar 12, pogrubione, wyśrodkowane);
h) cytaty powinny być umieszczone w cudzysłowie (bez kursywy);
i) kursywa w tekście powinna być stosowana wyłącznie do zapisu tytułów książek, 

tytułów artykułów, krótkich obcojęzycznych zwrotów lub nazw;
j) każdy element dodatkowy (wykres, tabela, rysunek, schemat) powinien być opisa-

ny z podaniem tytułu (Times New Roman 12) oraz wskazaniem źródła (Times New 
Roman 10).

Do artykułu należy dołączyć:
identyfikator ORCID autora, –
streszczenie i słowa kluczowe w języku polskim i angielskim, –
informację biograficzną w języku polskim (max 150 znaków), –
oświadczenie dla autorów, formularz dostępny na stronie internetowej:   –
www.rie.amu.edu.pl.

Przypisy
Odesłania w tekście powinny być zamieszczone w nawiasie w następującym po-

rządku – nazwisko, rok, strona, np.:
(Kowalski, 2015, s. 20) – gdy praca ma jednego autora, –
(Kowalski, Nowak, 1999, s. 6) – gdy przywołana praca ma dwóch lub więcej au- –
torów,
(Międzynarodowe, 2002, s. 54) – gdy przywołana jest praca zbiorowa lub gdy nie  –
ma informacji o autorze,
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Bibliografia zamieszczona na końcu tekstu powinna być przygotowana w porządku 
alfabetycznym (bez podziału na rodzaje wykorzystanych materiałów). Sposób zapisu 
uzależniony jest od rodzaju wykorzystanego materiału źródłowego:

w przypadku aktów prawnych:  –
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (1997), Dz. U. 1997, Nr 78, poz. 483;
w przypadku monografii:  –
Kowalski J. (2015), Prawo europejskie, Poznań.
w przypadku artykułów w pracach zbiorowych:  –
Kowalski J. (2012), Teoretyczny wymiar integracji europejskiej, w: Integracja 
europejska, red. A. Nowak, Poznań.
w przypadku artykułów z periodyków naukowych:  –
Kowalski J. (2007), Międzyrządowość w procesie integracji europejskiej, „Rocz-
nik Integracji Europejskiej”, nr 1.
w przypadku publicystyki:  –
Kowalski J. (2013), Kryzys Unii Europejskiej, „Rzeczpospolita”, 20.03.2015.
W przypadku materiałów ze stron internetowych, w bibliografii podać należy aktu-

alne adresy URL przywoływanych stron internetowych.

Na dole strony mogą być zamieszczone jedynie przypisy wyjaśniające.

Autor nie ma możliwości redagowania tekstu w trakcie prac redakcyjnych. Do 
redakcji należy przysłać ostateczną postać materiału. Redakcja zastrzega sobie 
prawo skracania i adiustacji tekstów.

Autorzy tekstów są zobowiązani do przesłania oświadczenia o oryginalnym cha-
rakterze przygotowanego materiału i zadeklarowania, iż tekst nie narusza praw osób 
trzecich. Tekst oświadczenia znajduje się na stronie internetowej czasopisma (www.
rie.amu.edu.pl).

Zgodnie z przyjętą przez czasopismo polityką Open Access, autorzy tekstów zakwa-
lifikowanych do publikacji są zobowiązani do oświadczenia o przekazaniu Wydziało-
wi Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM praw do publikacji tekstu w formie 
drukowanej i elektronicznej. Tekst oświadczenia znajduje się na stronie internetowej 
czasopisma (www.rie.amu.edu.pl).

Procedura recenzowania w czasopiśmie „Rocznik Integracji Europejskiej”

1. Redakcja „Rocznika Integracji Europejskiej” dokonuje wstępnej weryfikacji nade-
słanych tekstów badając adekwatność tematyki artykułu z profilem Rocznika oraz 
zgodność z wymogami redakcyjnymi.

2. Teksty wstępnie zaaprobowane zostają przekazane do recenzji dwóch osób spośród 
wymienionych na liście zewnętrznych recenzentów współpracujących z Redakcją. 
Nazwiska recenzentów poszczególnych tekstów nie są ujawniane. W przypadku 
tekstów przygotowanych w języku obcym jeden z recenzentów afiliowany jest 
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w instytucji zagranicznej. Raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomo-
ści listę współpracujących recenzentów.

3. W procesie recenzji zostaje zachowana anonimowość zarówno autora, jak i re-
cenzentów (double-blind review process). Recenzja jest przygotowana w formie 
pisemnej i zawiera jednoznaczny wniosek w sprawie dopuszczenia materiału do 
publikacji.

4. Formularz recenzji jest dostępny na stronie internetowej czasopisma.
5. Recenzja ma funkcję opiniodawczą, co oznacza, że ostateczną decyzję dotyczącą 

przyjęcia tekstu do druku podejmuje Redakcja Rocznika.

OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE ELIMINOWANIA PRZYPADKÓW 
„GHOSTWRITING” ORAZ „GUEST AUTHORSHIP” 

W ARTYKUŁACH UMIESZCZANYCH W CZASOPIŚMIE 
„ROCZNIK INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ”

Redakcja czasopisma „Rocznik Integracji Europejskiej” wprowadza następujące 
zasady dotyczące przygotowania publikacji:
1. Autorzy oświadczają, że akceptują regulacje dotyczące „ghostwriting” i „guest 

authorship”. Autorzy nadsyłający teksty do publikacji w czasopiśmie „Rocznik 
Integracji Europejskiej” obowiązani są do podania imienia i nazwiska, afiliacji 
oraz wskazania źródeł przytaczanych informacji. W przypadku tekstów przygo-
towanych przez kilku autorów niezbędne jest przedstawienie w ‘oświadczeniu dla 
autorów’ wkładu poszczególnych osób w powstanie tekstu.

2. Główną odpowiedzialność za treści zamieszczone w tekście ponosi autor zgłasza-
jący publikację.

3. Każdy autor, którego tekst został zakwalifikowany do druku, składa oświadczenie 
o samodzielnym przygotowaniu tekstu, deklarując, iż tekst nie narusza praw osób 
trzecich.

4. Tekst ‘oświadczenia dla autorów’ dostępny jest na stronie internetowej czasopi-
sma.

5. O wykrytych przypadkach naukowej nierzetelności, polegającej na naruszeniu 
wskazanych wyżej zasad, będą informowane podmioty zatrudniające autorów, sto-
warzyszenia edytorów naukowych, towarzystwa naukowe.
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LISTA RECENZENTÓW CZASOPISMA 
„ROCZNIK INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ” W ROKU 2017

Prof. dr hab. Roman Bäcker, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. dr hab. Stanisław Bieleń, Uniwersytet Warszawski
Prof. Brian Pai Jen-Te, National Chengchi University
Dr Marceli Burdelski, Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. Andrzej Chodubski, Uniwersytet Gdański
Prof. Yonhyok Choe, Uniwersytet Södertörn w Sztokholmie
Prof. dr hab. Erhard Cziomer, Krakowska Akademia im A. Frycza-Modrzewskiego w Krakowie
Prof. dr hab. Aniela Dylus, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Prof. dr hab. Józef Fiszer, Instytut Studiów Politycznych, Polska Akademia Nauk w Warszawie
Prof. Jochen Franzke, Uniwersytet w Poczdamie
Prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski, Uniwersytet Gdański
Dr Radosław Grodzki, Uniwersytet Szczeciński
Prof. Huang Tong-Yi, National Chengchi University
Prof. nadzw. UEP dr hab. Izabela Janicka, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Prof. dr hab. Jan Iwanek, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Prof. dr hab. Karol B. Janowski, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Prof. dr hab. Kazimierz Kik, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Dr Andrey A. Kinyakin, Uniwersytet Przyjaźni Narodów, Moskwa
Prof. dr hab. Jadwiga Kiwerska, Instytut Zachodni
Prof. Heinz Kleger, Uniwersytet w Poczdamie 
Prof. Lutz Kleinwächter, Uniwersytet w Poczdamie
Dr Artur Kopka EUV
Dr hab. Michał Kosman prof. nadzw., Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Prof. Raimund Krämer, Uniwersytet w Poczdamie,
Prof. dr hab. Barbara Krauz-Mozer, Uniwersytet Jagielloński
Dr Kai-Olaf Lang, Stiftung Wissenschaft und Politik w Berlinie
Prof. dr hab. Teresa Łoś-Nowak, Uniwersytet Wrocławski
Dr hab. Paweł Malendowicz, prof. nadzw. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Byd-

goszczy
Prof. dr hab. Andrzej Mania, Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Prof. dr hab. Piotr Mickiewicz, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Prof. dr Yuliya Nesteriak, Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki w Kijowie
Dr Lothar Nettelmann, Deutsch-Polnische Gesellschaft Hannover
Prof. dr hab. Bernadetta Nitschke, Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki 

w Polkowicach
Dr Paweł Olszewski, Instytut Studiów Politycznych, Polska Akademia Nauk w Warszawie
Prof. Gabriela Carmen Pascariu, Centre for European Studies, University of Iasi, Roumania
Prof. dr hab. Czesław Partacz, Politechnika Koszalińska
Prof. dr hab. Marek Pietraś, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr hab. Renata Podgórzańska, Uniwersytet Szczeciński
Dr Marek Rewizorski, Akademia Pomorska w Słupsku
Prof. dr hab. Janusz Ruszkowski, Uniwersytet Szczeciński
Dr Monika Sus, Hertie School of Governance
Prof. dr hab. Elżbieta Stadtmüller, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Prof. dr hab. Grażyna Ulicka, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Janusz Węc, Uniwersytet Jagielloński
Dr hab. Marta Witkowska, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Ryszard Zięba, Uniwersytet Warszawski
Prof. Elda Zotaj, Aleksander Moisiu University, Albania
Prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


