WYMAGANIA DOTYCZĄCE ARTYKUŁU
ORAZ SPOSÓB JEGO REDAGOWANIA
Redakcja „Studiów Nauk Teologicznych” przyjmuje wyłącznie teksty dotychczas
niepublikowane w wersji papierowej albo internetowej.
Teksty powinny dotyczyć teologii, religiologii, filozofii chrześcijańskiej, prawa kanonicznego
i dyscyplin pokrewnych istotnych dla badań teologicznych.
Przyjmujemy teksty w języku polskim oraz językach kongresowych.
Teksty (wraz z przypisami) nie powinny przekraczać objętości 45 tyś. znaków (ze spacjami).
Tekst powinien być zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word lub RTF. Marginesy
strony powinny wynosić 2,5 cm. W całym tekście prosimy o stosowanie czcionki Times New
Roman 12 pkt, interlinia 1.
Prosimy nie wydzielać cytatów w tekście za pomocą innego kroju czcionki lub zmiany
szerokości kolumny.
Kiedy autor zamierza wyróżnić w tekście jakieś słowo lub wyrażenie, prosimy o stosowane
kursywy, nie podkreślenia (z wyjątkiem adresów stron internetowych).
Fragmenty opuszczone w cytatach należy zaznaczyć trzema kropkami w nawiasach
kwadratowych: […].
Ewentualne rysunki oraz tabele mają być umieszczone w tekście w odpowiednich miejscach
(nie na końcu). Autorzy powinni zadbać o uzyskanie zgody na wykorzystanie w artykule
materiałów objętych prawem autorskim, np. fotografii czy reprodukcji dzieł sztuki w
zadeklarować to w OŚWIADCZENIU AUTORA.
Do każdego tekstu należy przygotować:
-

abstrakt i wykaz słów kluczowych (zob. ZASADY REDAGOWANIA ABSTRAKTU
I SŁÓW KLUCZOWYCH);

bibliografię załącznikową (zob. ZASADY REDAGOWANIA BIBLIOGRAFII
ZAŁĄCZNIKOWEJ);
-

krótką notę biograficzną
BIOGRAFICZNEJ).

(zob.

ZASADY

REDAGOWANIA

NOTY

Prosimy, aby powyższych metadanych nie dołączać do tekstu artykułu, ale wprowadzić
osobno zgodnie z instrukcją po zalogowaniu na stronę czasopisma.
Na koniec tekstu artykułu powinien być natomiast zamieszczony wykaz skrótów stosowanych
przez autora w tekście lub przypisach.

W celu zapewnienia procesu anonimowej recenzji (double blind review) prosimy nie
zamieszczać w nagłówku artykułu imienia i nazwiska autora, a w jego tekście wszelkich
wzmianek, które pozwoliłyby na zidentyfikowanie autora.
Nadesłane
prace
zostaną
poddane
procedurze
recenzyjnej
(zob.
https://czasopisma.kul.pl/snt/recenzja). O jej wyniku, treści nadesłanych recenzji, jak też
decyzji redakcji odnośnie do publikacji autor zostanie poinformowany.

