PROFIL CZASOPISMA
Karpacki Przegląd Naukowy jest recenzowanym czasopismem naukowym, zarejestrowanym
pod numerem ISSN 2353-9917. Wydawany jest od 2012 roku jako kwartalnik. Artykuły
publikowane są przede wszystkim w języku polskim ze streszczeniami w językach polskim
i angielskim. Okazjonalnie publikowane są artykuły w językach: angielskim, niemieckim,
słowackim, rosyjskim, ze streszczeniami w powyższych językach i w języku polskim.
Profil naukowy czasopisma jest interdyscyplinarny i odnosi się do problematyki z zakresu
nauk społecznych. Publikowane artykuły mieszczą się w dyscyplinach naukowych takich jak:
pedagogika, psychologia, nauki prawne, nauki socjologiczne, nauki o bezpieczeństwie, nauki
o polityce i administracji.
Artykuły zamieszczane są w dwóch odrębnych częściach: Część I. Rozprawy naukowe,
Część II. Recenzje i Sprawozdania z konferencji naukowych.
Autorzy artykułów publikowanych w Karpackim Przeglądzie Naukowym reprezentują
uczelnie i ośrodki naukowe z kraju i zza granicy, a także instytucje publiczne i prywatne, w
tym organizacje społeczne. Dlatego też prezentowane artykuły mają zarówno charakter
teoretyczny, jak i praktyczny.

Poszczególne numery czasopisma mają charakter

interdyscyplinarny lub tematyczny, np. z zakresu pedagogiki, nauk o bezpieczeństwie czy z
obszaru nauk o polityce i administracji. Problematyka tekstów zawartych w kolejnych
numerach czasopisma determinuje dobór recenzentów, w których gronie znajdują się wybitni
naukowcy z Polski i z innych krajów.

JOURNAL PROFILE
The Carpathian Scientific Review is a peer-reviewed scientific journal registered under the
number ISSN 2353-9917. It has been published since 2012 as a quarterly. Articles are
published mainly in Polish, with summaries in Polish and English. Occasionally, articles are
published in the following languages: English, German, Slovak, Russian, with summaries in
the languages mentioned above and in Polish. The scientific profile of the journal is
interdisciplinary and relates to issues in the field of social sciences. Published articles fall in
scientific disciplines such as: pedagogy, psychology, legal sciences, sociological sciences,
security sciences, political sciences and administration.
Articles are published in two separate parts: Part I. Scientific dissertations, Part II. Reviews
and Reports from scientific conferences. The authors of articles published in the Carpathian
Scientific Review represent universities and research centres in Poland and abroad, as well as
public and private institutions, including social organizations. Therefore, the presented articles
are both theoretical and practical. The individual issues of the journal are of an
interdisciplinary or thematic nature, e.g. in the field of pedagogy, security sciences or the area
of politics and administration. The issues of the texts contained in the subsequent issues of the
journal determine the selection of reviewers, among which there are eminent scientists from
Poland and other countries.

