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Wprowadzenie

Prezentowany VIII tom Wrocławskich Studiów Erazmiańskich – nosi tytuł: Rozprawa o metodzie prawa i polityki i w zamyśle redaktorów jest
świadomym nawiązaniem do tytułu znanego dzieła Kartezjusza. Publikacja zawiera dwadzieścia artykułów, trzy recenzje i trzy sprawozdania.
Przedstawiana Czytelnikom problematyka dotyczy niezwykle istotnej
kwestii dla każdego adepta nauki: metodologicznego podejścia do uprawianej przez siebie dziedziny wiedzy. Można przyjąć, że ta mało wdzięczna sfera wiedzy może liczyć, mimo wszystko na zainteresowanie czytelników.
Podzielając powyższe przekonania Redakcja Studiów Erazmiańskich
postanowiła naświetlić je w jak najszerszym kontekście.
Tom prezentuje szerokie spektrum zagadnień odnosząc się do wielu
metod w badaniach nad prawem i polityką. Prezentowani w Zeszycie
Autorzy w swoich rozważaniach analizują: politologię, prawo konstytucyjne, prawo karne, filozofię prawa, procedurę cywilną, prawo socjalne,
XIX-wieczne spojrzenie na naukę administracji, prawo islamu, socjologię
i psychologię prawa, reformy prawa cywilnego w XIX-wiecznej Japonii,
anarchistyczne i komunistyczne spojrzenie na prawo, metodę badawczą Rafała Lemkina, Grzegorza Leopolda Seidlera i Wincentego Stysia. Ponadto prezentują naukowe metody stosowane w ramach wykładu
z przedmiotu Historia Administracji i sposoby badania przestępczości
zorganizowanej, a także badania nad dyskryminacją mniejszości w prawie i polityce oraz metodologią badań historycznych w nauce włoskiej.
Obok powyższych tekstów przedstawiany Czytelnikowi tom zawiera również trzy artykuły recenzyjne. Dwa z nich dotyczą problematyki
związanej z islamem, trzeci zaś jest recenzją biografii Adolfa Hitlera. Tom
zamykają trzy sprawozdania z konferencji naukowych w których brali
udział członkowie Pracowni Badań Praw Orientalnych.

10  ����������������������������� Mirosław Sadowski

Zarówno Redaktorzy, jak i Autorzy mają nadzieję, że prezentowana
publikacja zostanie przychylnie przyjęta przez Czytelników.
Mirosław Sadowski
Aleksandra Spychalska
Katarzyna Sadowa
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Procedura recenzowania i kwalifikowania —
tekstów do druku
Na osiem miesięcy przed końcowym terminem nadsyłania prac, którym
jest koniec września każdego roku, Redakcja podaje tematykę kolejnego
zeszytu. Redakcja przyjmuje prace drogą elektroniczną, zapisane w plikach programu Microsoft Word z rozszerzeniami .doc lub .docx, przy czym
teksty powinny być złożone czcionką Times New Roman 12 punktów
(przypisy – tą samą czcionką wielkości 10 punktów) i zawierać streszczenie w językach polskim i angielskim (wraz z tłumaczeniem tytułu pracy);
podane muszą być także dane kontaktowe autora (autorów). Nadsyłane
prace powinny mieć objętość 0,75–1,5 arkuszy wydawniczych, w wyjątkowych przypadkach Redakcja może przyjąć pracę dłuższą, jeśli uzasadnia to jej poziom merytoryczny i nowatorstwo (wymogi dotyczące
objętości nie dotyczą artykułów recenzyjnych). Procedurze recenzowania
poddawane są jedynie prace odpowiadające wskazanej tematyce zeszytu.
Do oceny artykułu powoływanych jest dwóch niezależnych recenzentów,
spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji, przy czym
nie znają oni tożsamości autora (autorów), podobnie jak autorzy nie
otrzymują informacji o tożsamości recenzentów konkretnej pracy, a jedynie treść recenzji. Recenzje, przedstawiane na przygotowanym przez
Redakcję formularzu, zawierają jednoznaczny wniosek dotyczący przyjęcia pracy do druku w formie zaproponowanej przez autora, przyjęcia
do druku po wprowadzeniu zmian redakcyjnych albo odrzucenia pracy.
Publikowane są prace, w których przypadku obie recenzje zawierały konkluzję o przyjęciu do druku. Autorzy prac zakwalifikowanych do wydania muszą ponadto nadesłać podpisane oświadczenia o nienaruszaniu
praw osób trzecich, a także – w przypadku współautorstwa – dotyczące
wskazania wkładu każdego ze współautorów.

Guidelines concerning the review —
and acceptance of texts for publication
Eight months prior to the submission deadline, i.e. the end of September of each year, the editorial staff announces a general theme for the
succeeding volume. Editors accept papers in electronic form, saved in
Microsoft Word files as .doc or .docx, with texts written in Times New
Roman font size 12 (footnotes size 10), accompanied by summaries in
both Polish and English (including a translation of the title) and author’s
(authors’) contact information. Submitted papers should not exceed
40,000 characters including spaces. In special cases the editorial staff
might accept a longer paper if it boasts innovative and valuable content
(guidelines for the size exclude reviews). Only texts that comply with the
volume’s given theme are subject to review. Articles are reviewed by two
independent referees unaffiliated with the research unit of the author of
the article, who are unaware of the author’s (authors’) identity, just as
the authors are not provided with the identity of the reviewers of a given
text, short of the content of the review. Reviews provided on a form supplied by the editors contain a definitive conclusion about the acceptance
for publication in the original form, the acceptance for publication after
completing editorial changes, or the rejection of the paper. Published
papers receive two positive reviews regarding the acceptance for publication. The authors of papers accepted for publication are required to send
a signed statement regarding non-violation of third-party rights, and –
in cases of co-authorship – statements about the contribution of each of
the co-authors.

