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Minden közleményért szerzője felel. A beérkező kéziratokat
megőrizzük.
Az elfogadott kéziratok copyrightja a folyóiratot kiadó Felső
oktatási Kutatóintézeté, hacsak szerződés erről másként nem
rendelkezik. A tartalmat nem érintő kisebb változtatások és a
lap arculatához való igazítás jogát a szerkesztőség fenntartja.
A beküldött dolgozatokkal akkor áll módunkban érdemben
foglalkozni, ha azok terjedelme nem haladja meg az egy szerzői ívet (40 000 karakter), és két nyomtatott példányban érkezik (elégséges oldalmargóval, lapszámozva). Külön lapon kérjük
mellékelni a dolgozat egy-két bekezdésnyi kivonatát és a szerző
fontosabb adatait (ahogyan szerzőink között definiálni szeretné magát, a szerződéskötéshez szükséges személyi adatokat és
azt a címet, ahová a kefelevonatot kéri). Elektronikusan is kérjük az állományt (adathordozón vagy elektronikus postafiókunkba). Ha a dolgozat ábrát is tartalmaz, kérjük külön lapon
mellékelni, a folyóirat tördelési méretének megfelelően (színes
ábrákkal egyelőre sajnos nem tudunk mit kezdeni), grafikon
esetén az adatokat is kérjük. A hivatkozásokra, lábjegyzetekre
nézve formai kikötésünk nincs, azokat átszerkesztjük a lap tipográfiájának megfelelően.
A kefelevonatokat elküldjük, hogyha erre elégséges idő marad.
A javított példányokat három napon belül kérjük visszajuttatni,
e határidőn túl nem áll módunkban a szerzői javításokat elvégezni. Jelentősebb változtatásokat nem tudunk elfogadni.
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