
Zeszyty Pracy Socjalnej - jedno z najstarszych, 

recenzowanych polskich czasopism poświęconych 

pracy socjalnej -wydawane są przez Instytut 

Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1994 roku, 

jako seria podejmująca najważniejsze teoretyczne i 

praktyczne zagadnienia 

z obszaru pracy socjalnej i problemów społecznych 

w Polsce i za granicą.  
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Z E S P Ó Ł  R E D A K C Y J N Y

Misją czasopisma jest zatem upowszechnianie badań 

nad pracą socjalną, zarówno teoretycznych, jak 

i praktycznych; zapoznawanie czytelników 

z bieżącymi osiągnięciami międzynarodowymi 

w obszarze pracy socjalnej, z uwzględnieniem krajów 

Unii Europejskiej i USA. 

Jednocześnie, ważnym celem Zeszytów Pracy Socjalnej 

jest współpraca, integracja i rozwój środowiska 

naukowego, a tym samym udział 

w profesjonalizacji pracy socjalnej na wszystkich 

polach: badawczym, konceptualnym i organizacyjnym. 



Redakcja czasopisma Zeszyty Pracy Socjalnej
zaprasza do zgłaszania tekstów teoretycznych i
empirycznych, dotyczących problematyki pracy

socjalnej i problemów społecznych o zasięgu
lokalnym oraz międzynarodowym.  

Zaproszenie  
do publikowania

Teksty należy przesyłać 
na adres redakcji: 

zps@uj.edu.pl 

Szczegóły dotyczące 
przygotowania tekstów 
znajdują się na stronie: 
www.ejournals.eu/ZPS 

Zeszyty Pracy Socjalnej 
znajdują się 

w wykazie czasopism 
punktowanych MNiSW 
- część B (9 punktów)

C A L L  F O R  P A P E R S

Terminy nadsyłania artykułów w 2019 roku: 

Redakcja zachęca również do nadsyłania recenzji 
artykułów i książek – o objętości nie większej niż 

15,000 znaków ze spacjami - skupionych wokół 
teoretycznych i aplikacyjnych wątków pracy socjalnej 

w wymiarze tak lokalnym, jak też globalnym. 

Artykuły o objętości 20,000-40,000 znaków ze 
spacjami powinny zawierać wstęp, przegląd 

dotychczasowych ustaleń na dany temat, opis metod 
badawczych, prezentację wyników oraz ich dyskusję.  

Redakcja zastrzega sobie prawo 
do odmowy publikacji. 

Vol.1/2019 - do 31 stycznia 
Vol.2/2019 - do 30 kwietnia 
Vol.3/2019 - do 31 lipca 
Vol.4/2019 - do 31 października 

Zeszyty Pracy Socjalnej 
ukazują się cztery razy do roku, 

a ich pierwotną wersją jest 
wersja elektroniczna 

publikowana w Internecie


