Auteursrichtlijnen Res Publica
I. Voor ALLE BIJDRAGEN, zowel voor de wetenschappelijke artikelen als voor de rubrieken, gelden
volgende voorschriften:
– Publicatie in het Nederlands.
– Auteurs geven aan of ze hun bijdrage insturen als wetenschappelijk artikel, dan wel als
rubrieksbijdrage (essay, symposium, boekbespreking), naar res.publica@acco.be.
– APA-referentiesysteem, zowel in de tekst als in de bibliografie op het einde van de bijdrage.
II. Voor de TWEE DELEN AFZONDERLIJK gelden voorts volgende voorschriften:
– Wetenschappelijke artikelen:
– maximum 10.000 woorden, inclusief abstract, referenties, voetnoten en bibliografie
– bestaan uit 4 onderdelen: titel, Engelstalig abstract en titel, corpus en bibliografie
– Engelstalig abstract en titel: 100-150 woorden
– Engelstalige keywords: maximum 6
– corpus: In de inleiding worden doel, motivatie en context van het artikel uitgelegd.
– enkel literatuur met rechtstreekse relevantie voor het onderwerp van het artikel dient te
worden opgenomen, uitgebreide empirische details worden beter niet in de tekst zelf
opgenomen
– titels en tussentitels: 5 niveaus mogelijk, gebruik Arabische cijfers
– niveau 1: gecentreerd en standaard lettertype
– niveau 2: gecentreerd en cursief
– niveau 3: links uitgelijnd en cursief
– niveau 4: linkse insprong, cursief, eindigt met punt. Tekst volgt meteen.
– niveau 5: GECENTREERD EN HOOFDLETTERS
– het aantal voet- en eindnoten moet tot een minimum worden beperkt
– tabellen en figuren worden in de tekst ingevoegd en aangeduid met Arabische cijfers
– artikels worden in Word-versie ingediend
– auteurs verklaren in begeleidende e-mail dat het ingezonden artikel in deze vorm niet bij een
ander tijdschrift werd ingediend of gepubliceerd
– aantal woorden van het artikel wordt in begeleidende e-mail meegegeven
– auteursgegevens: naam, correspondentie- en e-mailadres worden in afzonderlijk document bij
het artikel gevoegd
– Rubrieken
– Politiek essay: maximum 7.000 woorden
– In ‘het politiek essay’ publiceren we artikelen die belangwekkende bijdragen leveren tot het
publieke debat. Het politiek essay is een opiniërend artikel waarin auteurs, gehinderd door
en gebaseerd op hun wetenschappelijke kennis, duidelijk stelling nemen ten aanzien van
een maatschappelijk relevant onderwerp.
– Symposium: verschillende bijdragen – samen maximum 7.000 woorden
– In ‘het symposium’ nemen academische en praktijkpoliticologen stelling in over actuele
dossiers. Discussiepunten kunnen zowel het academische politieke bedrijf tot voorwerp
hebben, als thema’s die in het bredere politieke leven beroering wekken.
– Van de publicatietaal van politicologen tot het gebruik van opiniepeilingen door de
massamedia: al die onderwerpen waar politicologen iets over te melden hebben, maar het
er doorgaans niet over eens zijn.

–

–

Res Publica zoekt het debat op en brengt er verslag over uit. Verschillende auteurs nemen
positie in tegen resp. voor een centrale stelling die door de rubriekverantwoordelijken van
de redactie kort wordt ingeleid.
Onderzoek uitgelicht: maximum 1000 woorden
– In ‘Onderzoek uitgelicht’ wordt interessant, prestigieus en belangwekkend politicologisch
onderzoek van Vlaamse en Nederlandse bodem in de spotlight geplaatst. Auteurs vatten
een recent gepubliceerd wetenschappelijk artikel samen op een toegankelijke manier in 750
tot 1000 woorden. Voorwaarde voor selectie van bijdragen is recente publicatie in een
gerenommeerd internationaal politicologisch tijdschrift (maximaal twee jaar geleden) en
een eerste of tweede auteur dan wel een meerderheid van co-auteurs die verbonden zijn
aan een Vlaamse of Nederlandse academische instelling. Lezers van Res Publica blijven
hiermee op de hoogte van belangrijke theoretische en methodologische ontwikkelingen in
het bredere vakgebied.
– De klemtoon ligt op een samenvatting van het oorspronkelijke artikel. Desgewenst kan dit
gekaderd worden in het bredere onderzoek dat aan het artikel ten grondslag ligt. Voor
figuren en tabellen wordt best naar het oorspronkelijke artikel verwezen; noten worden
best gemeden.

