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Dla autorów

Refleksje są pismem naukowym studentów i doktorantów Wydziału 
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mic-

kiewicza w Poznaniu. Jedynym kryterium oceny tekstów nadsyłanych 
do publikacji jest ich wartość merytoryczna. Łamy pisma są otwarte dla 
autorów ze wszystkich ośrodków naukowych. 

Pożądane obszary tematyczne, wymogi techniczne oraz inne ważne 
informacje znajdują się na naszej stronie internetowej: http://refleksje.
amu.edu.pl. Informacje o naborach umieszczamy na profilu www.facebo-
ok.com/CzasopismoRefleksje/.

Jesteśmy otwarci na różnorodne formy publikacji: artykuły naukowe, 
recenzje publikacji naukowych oraz tłumaczenia.

Nie ma większej potęgi niż wiedza
Platon

Podstawowe wymogi redakcyjne

1. Teksty przyjmujemy wyłącznie w formie elektronicznej, w formacie 
Microsoft Word (DOC, DOCX). Należy je kierować na adres e-mail: 
refleksje@amu.edu.pl.

2. Objętość artykułu naukowego, eseju lub tłumaczenia (wraz z notą 
o autorze, streszczeniami w języku polskim i angielskim oraz biblio-
grafią) nie powinna przekraczać 15 stron znormalizowanego maszy-
nopisu (1800 znaków na stronie). Objętość recenzji i relacji nie po-
winna przekraczać 5 stron znormalizowanego maszynopisu.

3. W przypadku tłumaczeń konieczne jest przedstawienie zgody autora 
tekstu oryginalnego na dokonanie przekładu oraz na jego publikację. 
Do tłumaczenia należy załączyć również tekst oryginalny z pełną in-
formacją bibliograficzną. W przypadku wywiadu należy przedstawić 
informację o autoryzacji tekstu.

4. Do każdego tekstu należy załączyć następujące informacje: 
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 – pełne imię i nazwisko;
 – stopień lub tytuł naukowy;
 – reprezentowaną instytucję naukową;
 – adres korespondencyjny wraz z numerem telefonu i adresem e-mail;
 – notę biograficzną (maks. 500 znaków);
 – w przypadku artykułu naukowego lub eseju: tytuł, streszczenie 

i słowa kluczowe w języku polskim oraz angielskim (maks. 800 
znaków każde).

5. W czasopiśmie Refleksje stosujemy przypisy harwardzkie, które pole-
gają na podawaniu źródeł bezpośrednio w tekście, w formie nawiasów 
półokrągłych zawierających nazwisko autora, rok wydania oraz stro-
nę, np. (Nowak, 2019, s. 55). Nazywane są one również przypisami 
śródtekstowymi, gdyż w przeciwieństwie do przypisów oksfordzkich, 
przypisy dolne nigdy nie są przypisami źródłowymi. Przybierają one 
wyłącznie formę przypisów polemicznych i dygresyjnych.

6. Pozycje bibliograficzne powinny być sporządzone według następują-
cego wzoru:
 – nazwisko autora, inicjał imienia, rok wydania (w nawiasie okrą-

głym), tytuł pracy, miejsce wydania;
 – w przypadku czasopism należy podać: tytuł, rok, numer strony.

Pełne wymagania redakcyjne znajdują się na stronie internetowej 
http://refleksje.amu.edu.pl. Teksty niespełniające wymogów technicz-
nych będą odsyłane autorom z prośbą o dokonanie poprawek.

Zapraszamy do współpracy!


