Zasady publikowania
1. Jeśli Redakcja Rocznika Teologii Katolickiej nie określi języka, w jakim ma być opublikowany
dany tom czasopisma, to artykuły naukowe przyjmowane są do publikacji w języku polskim i
językach kongresowych (angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim, włoskim).
2. Redakcja wymaga rzetelności i uczciwości naukowej autorów w przedkładanym materiale do
druku. W przeciwnym razie Redakcja zastosuje procedury „ghostwriting”, „guest authorship”, a wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich
podmiotów, których dobro zostało naruszone.
3. Do artykułu powinna być dołączona afiliacja autora, krótki biogram (do 400 znaków) oraz
adres mailowy do korespondencji.
4. Każdy artykuł winien zawierać krótkie streszczenie w języku polskim (do 800 znaków) i w języku angielskim (do 800 znaków) oraz słowa kluczowe w języku polskim i w języku angielskim. Bez względu na język, w jakim jest zredagowany artykuł, autor powinien dołączyć do
artykułu jego tytuł w języku polskim i w języku angielskim.
5. Objętość artykułu łącznie z ewentualnymi tablicami, rysunkami, itp. nie powinna przekraczać
30.000 znaków. Do artykułu należy także dołączyć tzw. bibliografię załącznikową.
6. Artykuł powinien być sprawdzony pod względem językowym. Pisownia powinna być zgodna
z normami języka, w jakim został zredagowany artykuł. Jeśli język artykułu nie jest językiem
rodzimym autora należy zadbać, aby osoba, dla której jest to język rodzimy (native speaker),
dokonała korekty tekstu. Dane tej osoby powinny być przesłane wraz z artykułem.
7. Przesłany tekst powinien być zapisany w jednym z następujących formatów: *.doc, *.docx lub
RTF; wszelkie ryciny, wykresy, symbole graficzne w formacie PDF.
8. Każdy artykuł jest recenzowany przez dwóch rzetelnych recenzentów z ośrodków naukowych
krajowych lub zagranicznych. Artykuł recenzowany jest poufnie i anonimowo. Stosowany jest
model, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review
proces).
9. Materiały do druku należy przesyłać do końca czerwca na adres: rtk@uwb.edu.pl. Tylko artykuły nadesłane w terminie, spełniające powyższe wymogi redakcyjne oraz te, które uzyskają
pozytywne recenzje będą brane pod uwagę przy redakcji tomu „Rocznika Teologii Katolickiej”.
Ostateczną decyzję o publikacji artykułu w Roczniku Teologii Katolickiej podejmuje Redaktor
naczelny czasopisma.
10. Szczegółowe wskazania dotyczące tekstu głównego artykułu i zamieszczanych w artykule przypisów oraz zasady recenzowania znajdują się na stronie internetowej:
www.rtk.uwb.edu.pl.

