Na łamach „Czasopisma
Czasopisma kwartalnego całego
ca ego prawa handlowego, upadłościowego
upad
oraz
rynku kapitałowego”
owego” (Kwartalnika HUK) publikowane są studia oraz materiały
materia dotyczące
zagadnień prawa cywilnego, prawa handlowego,
han
prawa spółek
ek (w tym ładu korporacyjnego),
prawa upadłościowego
ciowego oraz prawa rynku kapita
kapitałowego,
owego, a w szczególności:
szczególno
opracowania
stanowiące
ce systemowe omówienie instytucji prawnych; prace nowatorskie, przedstawiające
przedstawiaj
kierunki rozwoju prawa; analizy tematów
tematów kontrowersyjnych w doktrynie i orzecznictwie; prace
napisane przy szerokim wykorzystaniu metody komparatystycznej; prace poświęcone
po
ekonomicznej analizie prawa; prace przedstawiające
przedstawiaj
i omawiające
ce badania empiryczne; prace
interdyscyplinarne; prac dotykające
doty
zagadnień prawa międzynarodowego
dzynarodowego oraz prawa
europejskiego.
Kwartalnik HUK ukazuje się cztery razy do roku (numery: wiosna / lato / jesie
jesień / zima).
Tekst w formacie DOC wraz z danymi osobowymi autora (imię
(imi i nazwisko, tytuł
tytu naukowy,
afiliacja, adres i telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej) należy
nale y przesłać
przes
drogą poczty
elektronicznej na adres Kolegium Redakcyjnego HUK@c-law.org.. Do tekstu powinno być
by
dołączone
czone jego krótkie streszczenie w języku
j
polskim (max. 1200 znaków
ków wliczaj
wliczając spacje),
które będzie mogło zostać wykorzystane przez Wydawcę jako zapowiedź
zapowied artykułu, oraz
streszczenie w języku
zyku angielskim (English sumary) (max. 2500 znaków wliczając
wliczaj spacje)
zawierające główne
ówne tezy które zostanie zamieszczone na ko
końcu artykułu.
Podział tekstu na jednostki redakcyjne oraz sposób cytowania źródeł w przypisach winien
odpowiadać schematowi przyj
przyjętemu
temu w Systemie Prawa Prywatnego wydawanego przez
Wydawnictwo C. H. Beck.
Do druku zasadniczo przyjmowane będą
b
materiały, które nie zostały
y opublikowane lub przyjęte
przyj
do publikacji w innym miejscu. Autor przed publikacj
publikacją tekstu zobowiązany
zobowi
jest złożyć
odpowiednie oświadczenie
wiadczenie w tym przedmiocie, jak równie
również zapewnić, żee przysługuje
przys
mu całość
praw autorskich do złożonego
onego tekstu.
Złożone teksty są oceniane przez dwóch recenzentów, bbędących
cych specjalistami w zakresie
problematyki stanowiącej
cej przedmiot opracowania. Kolegium Redakcyjne zawiadamia autora w
terminie do ośmiu
miu tygodni od zzłożenia tekstu czy został on przyjęty
ty do druku, ewentualnie jakie
zmiany należyy w nim wprowadzić.
wprowadzi
Warunkiem publikacji tekstu jest przeniesienie na Wydawcę
Wydawc praw autorskich do publikowanego
tekstu w zakresie określonym
lonym w osobnej umowie.

