
Regulamin czasopisma naukowego „Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Mię-
dzynarodowych” 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/02/2022 Rektora EWSPA z dnia 01 lutego 2022 r. 

 

§ 1 

1. „Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych” („EPPiSM”) jest czaso-

pismem naukowym poświęconym tematyce prawa, stosunków międzynarodowych oraz 

naukom politycznym i administracji.  

2. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady funkcjonowania czasopisma „EPPiSM” 

(zwanego dalej Czasopismem) oraz zakres kompetencji poszczególnych osób i organów 

uczestniczących w procesie wydawniczym. 

3. W proces wydawania Czasopisma zaangażowane jest: Kolegium Redakcyjne oraz 

Rada Programowa, powoływane przez Rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Ad-

ministracji w Warszawie (EWSPA). Nadzór merytoryczny nad Czasopismem sprawuje 

Rektor Uczelni. 

§ 2 

1. Kolegium Redakcyjne Czasopisma naukowego „EPPISM” (zwane dalej Kolegium) 

przyjmuje teksty, zwane artykułami, z zakresu tematyki opisanej w § 1 ust. 1. 

2. W skład Kolegium wchodzą: redaktor naczelny, sekretarz redakcji i zastępca sekreta-

rza redakcji. 

§ 3 

Wszelkie decyzje dotyczące zawartości merytorycznej Czasopisma podejmuje redaktor 

naczelny we współpracy z sekretarzem redakcji. Sekretarz redakcji i jego zastępca spra-

wują pieczę nad organizacją procesu wydawniczego.  

§ 4 

Rada Programowa Czasopisma jest kolektywnym ciałem naukowym merytorycznie 

wspierającym Kolegium poprzez: 

1. inicjowanie tematów, w tym ewentualnych numerów tematycznych; 

2. przeprowadzanie okresowej, nie rzadziej niż raz w roku, merytorycznej oceny 

funkcjonowania Czasopisma. 

Posiedzenia Rady Programowej zwołuje jej Przewodniczący, przedstawiając jej Człon-

kom program posiedzenia. 

§ 5 



Materiały składane do publikacji w Czasopiśmie powinny być oryginalne, tj. niepubliko-

wane w żadnym innym periodyku lub wydawnictwie naukowym. Ponadto nie mogą być, 

wcześniej jak i w tym samym czasie, zgłaszane do redakcji innych czasopism naukowych. 

Autor pracy zobowiązany jest do podpisania stosownego oświadczenia o oryginalności 

pracy. 

§ 6 

Warunkiem publikacji artykułu jest udzielenie Wydawnictwu EWSPA prawa do wykorzy-

stania złożonej pracy w wersji papierowej w czasopiśmie naukowym „Europejski Przegląd 

Prawa i Stosunków Międzynarodowych” i rozpowszechniania go w celach naukowych 

oraz do publikacji złożonej pracy w całości lub części w postaci elektronicznej na stronie 

internetowej, jak również w SIP LEX. Autor pracy zobowiązany jest do podpisania sto-

sownej umowy o przeniesieniu praw autorskich.  

§ 7 

Artykuły powinny być składane w formie elektronicznej w formacie DOC, za pośrednic-

twem poczty elektronicznej, na adres sekretarza redakcji lub na nośniku elektronicznym 

(CD lub pendrive), pod następujący adres: 

Kolegium Redakcyjne Czasopisma „EPPiSM” 

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji 

Ul. Okopowa 59 

01-043 Warszawa 

 

§ 8 

Sposób edycji złożonego artykułu powinien odpowiadać standardom określonym przez 

Wydawnictwo podanym do publicznej wiadomości na stronie internetowej w dziale – Dla 

autorów.  

§ 9 

Artykuły niespełniające warunków publikacji określonych w niniejszym regulaminie nie 

będą kierowane do recenzji i druku. Kolegium zastrzega sobie prawo do poddania złożo-

nego artykułu edycji. Każdy artykuł publikowany w „EPPiSM” przesyłany jest wcześniej 

do recenzji. 

§ 10 

Po zakończeniu cyklu publikacyjnego w danym roku na stronie internetowej Czasopisma 

zostanie opublikowana lista recenzentów. 



§ 11 

Regulamin czasopisma naukowego „Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzyna-

rodowych” wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Rektora Europejskiej Wyższej 

Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie.  
   

  
 

 


