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Słowo od redakcji

Do rąk czytelników oddajemy nowy numer czasopisma Krakowskiej Aka-
demii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, „Studia Prawnicze. Rozprawy 
i Materiały”. Od roku 2014 zmieniła się nieco formuła czasopisma, a nam 
powierzono misję jego dalszego rozwoju. Pierwsze nasze decyzje związane 
były z pragnieniem jego umiędzynarodowienia, stąd nie tylko podkreślili-
śmy typografi cznie angielską nazwę „Studiów”, ale przede wszystkim nadal 
poszerzaliśmy skład Rady Naukowej. Do jej grona dołączyli ostatnio m.in. 
Tommaso Edoardo Frosini, Stephen Riley, Maria Tzanou i Vincenzo Ze-
no-Zencovich. Będziemy publikować prace naukowe przygotowane przede 
wszystkim w językach angielskim i polskim, wierząc że w ten sposób uda nam 
się dotrzeć do szerokiego grona odbiorców.

Zbigniew Maciąg, Mariusz Załucki
redaktorzy naczelni
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From the Editors

We are delivering a new issue of a journal published by Andrzej Frycz 
Modrzewski Kraków University, Studia Prawnicze: Rozprawy i Materiały. Be-
ginning with 2014, the formula of the magazine has slightly changed, and we 
have been entrusted with the mission to develop it further. Our fi rst decisions 
result from the eagerness to make it more international, hence we not only 
proposed to increase the emphasis on the English name of the periodical, but 
we have also extended our Editorial Board. It was recently joined, among 
others, by Tommaso Edoardo Frosini, Stephen Riley, Mary Tzanou and Vin-
cenzo Zeno-Zencovich. Hoping that our concept of Studia will win your 
recognition, we do encourage you to acquaint yourselves with the content 
and submit your papers, which we are keen to publish. In our publishing 
activity, we will focus predominantly on scientifi c works written in English 
and Polish, believing that in this way we will manage to reach out to broad 
circles of recipients.

Zbigniew Maciąg, Mariusz Załucki
Editor in Chief & Vice Editor


