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 Monika Potkańska (rec:) Reality of Po-
litics. Estimates – Comments – Forecasts

Reality of Politics. Estimates – Com-
ments – Forecasts” jest czasopismem 

naukowym Instytutu Politologii i Europe-
istyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Pierw-
szy numer ukazał się w 2010 roku i od tego 
czasu pismo wydawane jest raz do roku. 

Rocznik stał się miejscem wyraża-
nia opinii i myśli w dziedzinie współcze-
snych zagadnień wpisujących się w idee 
politologii. Artykuły mają charakter in-
terdyscyplinarny. Poglądy w nim prezen-
towane dotyczą szeregu zagadnień do-
tyczących m.in. współczesnych konflik-
tów na świecie oraz bezpieczeństwa w sze-
rokim ujęciu. W czasopiśmie doszukać 
się można różnorodnego spojrzenia na 
te kwestie. Poza tym publikację wzboga-
cają artykuły z obszaru funkcjonowania 
Unii Europejskiej (w tym procesu integra-
cji europejskiej), kwestie stosunków mię-
dzynarodowych oraz zagadnienia z za-
kresu teorii polityki, systemów politycz-
nych, systemów partyjnych, czy admini-
stracji publicznej. Dodatkowo w „Reality 
of Politics. Estimates – Comments – Fo-
recasts” znajdujemy treści obejmujące zja-
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wiska społeczne oraz zagadnienia prawne. 
Czasopismo naukowe uzupełniają recen-
zje analityczno-krytyczne oceniające mo-
nografie i artykuły naukowe. 

W „Reality of Politics. Estimates – 
Comments – Forecasts” treści poszczegól-
nych artykułów wiążą się ze sobą meryto-
rycznie, a co za tym idzie tworzą spójną 
całość. Każde wydanie skupia się na kon-
kretnej tematyce. Pierwszy numer czaso-
pisma przedstawiał tematykę bezpieczeń-
stwa europejskiego i światowego w kon-
tekście działalności NATO oraz między-
narodowych stosunków politycznych od-
noszących się do ładu politycznego po 
zimnej wojnie. Z kolei, w drugim nume-
rze czasopisma, artykuły dotyczyły te-
matyki Unii Europejskiej ze szczególnym 
uwzględnieniem polskiej prezydencji. 
Teksty tematycznie odnosiły się do kono-
tacji unijnej prezydencji ze szczególnym 
uwzględnieniem międzynarodowych sto-
sunków politycznych oraz funkcjonowa-
nia w obszarze UE. Ostatni numer „Re-
ality of Politics. Estimates – Comments – 
Forecasts” był poświęcony współczesnym 
problemom państw Europy Wschodniej 
i Azji. Przedstawione badania dotyczyły 
kwestii bezpieczeństwa, gospodarki ener-
getyki tych państw w perspektywie sto-
sunków międzynarodowych. Poza tym 
artykuły poruszały ważne kwestie unijnej 
polityki praw człowieka, prognozowania 
wybranych problemów, czy zjawisk spo-
łecznych oraz zagadnień prawa cywilnego 
i administracyjnego. 

Czytelnik w każdym wydaniu „Re-
ality of Politics. Estimates – Comments – 
Forecasts” znajdzie urozmaicone artykuły 
dotykające zagadnień i problemów współ-
czesnego świata. W czasopiśmie przedsta-

wione są zarówno rozważania teoretycz-
ne, jak też praktyczne. Wszystkie zmusza-
ją do myślenia.

„Reality of Politics. Estimates – Com-
ments – Forecasts” skierowany jest zarów-
no do ludzi nauki, jak i praktyków zajmu-
jących się działalnością polityczną. Auto-
rami tekstów – obok uznanych profeso-
rów, czy doktorów – są także doktoranci, 
którzy rozpoczynają swoją karierę nauko-
wą a rocznik jest dla nich platformą pre-
zentowania pierwszych naukowych roz-
praw. Artykuły prezentowane w języku an-
gielskim z pewnością wpłyną na zwiększe-
nie kręgu badaczy i czytelników z różnych 
ośrodków naukowych. „Reality of Politics. 
Estimates – Comments – Forecasts” stało 
się miejscem wyrażania przemyśleń i opi-
nii na temat współczesnych zagadnień po-
litycznych. W czasopiśmie znajdziemy ar-
tykuły o zróżnicowanym podejściu do za-
gadnienia, co czyni go niezwykle cennym 
i interesującym pismem naukowym. 

O wysoki poziom merytoryczny cza-
sopisma troszczy się Komitet Naukowy, 
którego członkowie pochodzą z różnych 
ośrodków badawczych, zarówno polskich, 
jak i zagranicznych, takich jak: Uniwer-
sytet im. Adama Mickiewicz w Poznaniu, 
Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Mi-
kołaja Kopernika w Toruniu, University of 
Catania, Uniwersytet Palackiego w Oło-
muńcu, Uniwersytet Warmińsko-Mazur-
ski, Chulalongham University Thailand, 
Krakowska Akademia im. Jana Frycza Mo-
drzewskiego, Uniwersytet Marii Curie- 
-Skłodowskiej, Uniwersytet Jagielloński, 
Uniwersytet Tracji w Edirne, Uniwersytet 
Wrocławski, Universite Concordia Cana-
da, National University of Malaysia. Na-
leży nadmienić, że recenzentami artyku-
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łów są specjaliści z różnych ośrodków na-
ukowych.

Periodyk został umieszczony na li-
ście czasopism punktowanych Mini-
sterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 

gdzie otrzymał 3 pkt. Ponadto czasopismo 
otrzymało 4,11 pkt. w Indeksie Coperni-
cus – międzynarodowej, specjalistycznej 
platformie promującej osiągnięcia nauki. 
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