
WYMAGANIA DOTYCZĄCE RECENZJI NAUKOWEJ LUB SPRAWOZDANIA  

ORAZ SPOSÓB ICH REDAGOWANIA 

 

W każdy numerze „Studiów Nauk Teologicznych” publikujemy recenzje książek naukowych, 

a także sprawozdania bądź omówienia dotyczące wydarzeń lub gremiów naukowych z zakresu 

teologii, filozofii, prawa kanonicznego i dziedzin pokrewnych, istotnych dla refleksji 

teologicznej. 

 

Recenzja naukowa powinna dotyczyć książki wydanej nie wcześniej niż trzy lata poprzedzające 

rok, w którym ukaże się dany numer czasopisma, np. dla numeru 15 (2020) datą graniczną jest 

recenzja monografii naukowej, która ukazała się nie wcześniej, niż w roku 2017.   

 

Sprawozdanie/omówienie może dotyczyć konferencji, sympozjum lub innego godnego uwagi 

wydarzenia naukowego lub też działalności gremium naukowego, istotnego dla prowadzenia 

badań teologicznych. Sprawozdanie powinno zasadniczo odnosić się do wydarzeń aktualnych, 

które odbyły się najpóźniej w roku poprzedzającym rok publikacji danego numeru czasopisma. 

Wyjątkiem są sprawozdania z działalności gremiów naukowych i ośrodków badań 

teologicznych bądź kształcenia teologicznego, które mogą obejmować dłuższy okres. Objętość 

recenzji naukowego/sprawozdania/omówienia powinna wynosić średnio 6-8 tysięcy znaków 

(ze spacjami), nie powinna jednak przekraczać 10 tysięcy znaków (ze spacjami). W 

wyjątkowych przypadkach redakcja „Studiów Nauk Teologicznych” może przyjąć do 

publikacji sprawozdania przekraczającą ten limit, szczególnie, jeśli dotyczą one działalności 

Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk. 

 

Tekst recenzji lub sprawozdania powinien być zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft 

Word lub RTF. Marginesy powinny wynosić 2,5 cm. W całym tekście prosimy o stosowanie 

czcionki Times New Roman 12 pkt, interlinia 1.  

 

W wyjątkowych wypadkach recenzje/sprawozdania mogą zostać zaopatrzone w przypisy 

sformatowane według zasad przyjętych w Studiach Nauk Teologicznych (zob. ZASADY 

SPORZĄDZANIA PRZYPISÓW). 

W nagłówku recenzji naukowej/sprawozdania/omówienia należy umieścić z lewej strony imię 

i nazwisko sporządzającego recenzję. Następnie należy podać: 

 

- dane recenzowanie publikacji (imię i nazwisko autora, tytuł – kursywą, miejsce 

wydania: wydawnictwo i rok wydania, liczba stron)  

 

lub  

 

-  nazwę omawianego wydarzenia (sympozjum, konferencji), miejsce oraz datę. 

 

Recenzje i sprawozdanie nie podlegają procedurze recenzyjnej. Decyzję o ich publikacji lub 

odrzuceniu podejmuje Komitet redakcyjny „Studiów Nauk Teologicznych”. 

 

 

 
 

 


