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Do podstawowych celów statutowych Centrum Studiów latynoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego
należy inspirowanie, promocja i popularyzacja studiów na temat Ameryki Łacińskiej. Stara się je
realizować poprzez działalność wydawniczą w ramach, której prowadzona jest od 1993 roku periodyczna
publikacja czasopisma „Ameryka Łacińska. Kwartalnik analityczno-informacyjny”. Jest obecnie jedynym
wydawanym w języku polskim periodykiem o charakterze naukowym, poświęconym wyłącznie Ameryce
Łacińskiej i Karaibom.
Misją czasopisma jest propagowanie wiedzy o współczesnych i historycznych procesach politycznych,
gospodarczych i społecznych zachodzących w tym dynamicznie rozwijającym się regionie.

I. Postanowienia ogólne
1. Czasopismo naukowe „Ameryka Łacińska. Kwartalnik analityczno-informacyjny”,
zwane w dalszej części regulaminu „czasopismem” i używające skróconej nazwy
„Ameryka Łacińska” jest kwartalnikiem, w którym publikuje się:
a) oryginalne wyniki badań,
b) opracowania syntetyczne o charakterze esejów, analiz naukowych podsumowujące
wyniki badań w dziedzinie szeroko pojętej latynoamerykanistyki o charakterze
interdyscyplinarnym (głównie w zakresie nauk społecznych i humanistycznych),
c) raporty oraz informacje o charakterze naukowym.
2. Misją czasopisma jest propagowanie wiedzy o współczesnych i historycznych
procesach politycznych, gospodarczych i społecznych zachodzących w Ameryce
Łacińskiej i Karaibach.
3. Wydawcą czasopisma jest Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu
Warszawskiego (CESLA UW).
4. W czasopiśmie publikowane są artykuły w języku polskim, ze streszczeniami i
słowami kluczowymi w języku polskim i angielskim.
5. Czasopismo składa się z następujących działów:
 Studia – Eseje
 Debaty
 Kraje – Regiony
 Społeczeństwo
 Gospodarka
 Nauka
 Polska – Ameryka
 Kultura
 Kronika
6. W roku ukazują się 4 numery czasopisma, z czego ostatni numer jest numerem
podwójnym.
7. Redakcja zezwala na dokonywanie przedruków pod warunkiem podania źródła.
8. Wydanie kwartalnika „Ameryka Łacińska” w formie papierowej jest wersją pierwotną
(referencyjną).
9. Czasopismo jest recenzowane i znajduje się na liście czasopism punktowanych
MNiSW, indeksowane w bazie IC Journals Master Index Copernicus, Latindex oraz
CEJSH.
10. Czasopismo posiada własną stronę internetową www.amerykalacinska.com, oraz
informacje o nim dostępne są na stronie jej wydawcy www.cesla.uw.edu.pl

II. Zasady funkcjonowania Redakcji
1. Organami kolegialnymi czasopisma są:
a) Redakcja czasopisma, w której skład wchodzą: redaktor naczelny, sekretarz
redakcji, zespół redakcyjny w tym redaktorzy tematyczni. Pracami redakcji kieruje
redaktor naczelny.
b) Rada Naukowa Czasopisma, która doradza redaktorowi naczelnemu w sprawach
dotyczących najważniejszych kierunków czasopisma. Radę Naukową tworzą
samodzielni pracownicy naukowi z polskich i zagranicznych ośrodków
naukowych.
c) Redaktora naczelnego czasopisma powołuje i odwołuje Rektor Uniwersytetu
Warszawskiego, na wniosek Dyrektora CESLA UW, po zasięgnięciu opinii Rady
Wydawniczej CESLA UW.
d) Kadencja Redaktora Naczelnego trwa nie krócej niż 4 lata (jedną kadencję) i nie
dłużej niż 8 lat (dwie kadencje).
e) Skład Rady Naukowej Czasopisma ustala Redaktor Naczelny w porozumieniu z
Dyrektorem CESLA UW.
f) Skład zespołu redakcyjnego, w tym redaktorów tematycznych ustala Redaktor
Naczelny po zasięgnięciu opinii Dyrektora CESLA UW.
g) Do zadań redaktorów tematycznych należy kwalifikowanie publikacji na etapie
wstępnym oraz formułowanie wniosków i propozycji dla redaktora naczelnego
czasopisma
h) Siedziba Redakcji mieści się w Centrum Studiów Latynoamerykańskich
Uniwersytetu Warszawskiego (CESLA UW).
III. Wymogi edytorskie (przedstawione w oddzielnym dokumencie)
IV. Podstawowe zasady recenzowania publikacji i informacja o prawach autorskich
1. Artykuły o charakterze naukowym są recenzowane przez dwóch recenzentów, przy
zachowaniu zasady poufności i anonimowości, zgodnie z zasadami podwójnej,
anonimowej recenzji.
2. Prace są kwalifikowane do druku po uzyskaniu pozytywnych recenzji. Po otrzymaniu
uwag recenzenta, autor proszony jest o nadesłanie tekstu z uwzględnionymi
ewentualnymi uwagami recenzenta w terminie wskazanym przez Redakcję.
Niedotrzymanie tego terminu będzie uważane za rezygnację z publikacji tej pracy.
3. Autor, składając materiał w Redakcji kwartalnika „Ameryka Łacińska”, zaświadcza
tym samym, że publikacja jest jego autorstwa. Redakcja stara się przeciwdziałać
przypadkom ghostwriting oraz guest authorship uznając je za przejaw
nierzetelności naukowej.
4. Autorzy publikacji muszą znać przepisy wynikające z „Ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych” i przestrzegać ich.
5. Autor wyraża automatycznie zgodę na nieodpłatne przeniesienie wszelkich praw
autorskich na Wydawcę w momencie zaakceptowania materiałów do publikacji, a
także zrzeka się honorarium za opublikowany artykuł. Autor otrzymuje jeden
egzemplarz autorski czasopisma.

