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Генерални услови: Ревијата за социјална политика објавува оригинални
трудови на Македонски и Англиски јазик, во сите области од социјалната
политика. Прифатени ќе бидат иновативни трудови, истражувачки трудови,
анализи на политики, практики и нивното влијание врз социјалната политика.
Посебно се охрабруваат студии кои имаат споредбена димензија или оние кои
ја одразуваат релевантноста на проучуваната проблематика за различни социоекономски и географски контексти.
Должина на прилозите: оригинални трудови меѓу 4000 и 8000 збора,
истражувачки трудови меѓу 3000 и 5000 збора, реценции на книги до 1500
збора.
Инструкции за авторите: авторите се повикуваат да ги достават трудовите
преку електронска пошта. Трудовите треба да бидат пишувани во Мак Ц
Тимес (за македнски јазик) или Times New Roman (за англиски јазик), со
фонт 12, двоен проред. Трудовите треба да бидат доставени во два посебни
документи. Првиот треба да биде комплетен документ, со вклучен наслов,
името на авторот(ите), институционална поврзаност, апстракт (не повеќе од
250 збора) и клучни зборови (не повеќе од 5). Вториот документ не треба да
содржи никаква идентификација на авторот, и истиот не треба да има апстракт
и клучни зборови.
Јазик: Трудовите може да бидат доставени на македонски или англиски јазик.
Референцирање: Авторите се повикуваат да го користат Хавард системот за
референцирање, кој во рамки на текстот го цитира авторот и годината на
публикација, додека целосната референца се доставува во листата на
користена литература на крајот од трудот.

Сите пристигнати трудови ќе бидат предмет на двојна анонимна рецензија.
Уредничкиот одбор ја прави првичната селекција на трудови, а потоа
избраните трудови се праќаат до најмалку двајца претставници на
меёународниот уреднички одбор.
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