
Recenzowany artykuł pod tytułem:

uważam za (proszę o zaznaczenie ✓ w kwadracie w prawej kolumnie): 

ważny i nowatorski, wprowadzający nowe perspektywy badawcze 

wyróżniający się, jednak nie nowatorski 

przeciętny, jednak spełniający wymagane standardy naukowe 

sytuujący się poniżej wymaganych standardów naukowych 

niespełniający wymaganych standardów naukowych 

Tekst uważam za: 

bardzo dobry 

do przyjęcia po ewentualnych drobnych korektach 

do przyjęcia po niezbędnych poprawkach 

do przyjęcia po gruntownym przeredagowaniu 

nie do przyjęcia w obecnej postaci 

nie do przyjęcia 

Poprawki, które należy bezwzględnie nanieść, mają charakter: 

- redakcyjny, formalny (zapis, cytowanie, przypisy)

- językowy (gramatyka, ortografia, interpunkcja)

- stylistyczny

Formularz recenzji rozdziału artykułu naukowego



- argumentacyjny

- metodologiczny

- tematyczny

- bibliograficzny (literatura podmiotu i przedmiotu)

Publikację w czasopiśmie:

rekomenduję 

rekomenduję po naniesieniu poprawek przez Autora 

rekomenduję po naniesieniu poprawek przez Autora i uzyskaniu dla nich 
aprobaty ze strony recenzenta 

zdecydowanie odradzam 

Tekst recenzji do przekazania Autorowi/Autorce artykułu:* 



Data i miejsce wystawienia recenzji: 

Imię i nazwisko Rrecenzenta: Podpis**: 



* Prosimy o wpisanie uzasadnienia w języku recenzowanego rozdziału 

** W wersji elektronicznej prosimy wpisać stopień naukowy, imię oraz nazwisko, w wersji drukowanej - 

prosimy podpisać ręcznie formularz.

Ważne:

Prosimy o wypełnienie niniejszego formularza w formie elektronicznej w bezpłatnym programie Adobe 
Acrobat Reader (po uzupełnieniu formularza konieczne będzie jego zapisanie jako nowego dokumen-
tu .pdf: poleceniem "Plik/Zapisz jako" i pod nazwą uwzględniającą "Tytuł recenzowanego rozdziału"). 
Prosimy nie próbować go uzupełniać np. po otwarciu załącznika w mailu (wówczas najczęściej 
dokument otwiera wtyczka przeglądarkowa, nieobsługująca zapisu formularza), tylko pobrać go na dysk 
i dopiero wtedy otworzyć w Acrobat Readerze. Niezależnie od wypełnienia elektronicznych wersji 
formularza, prosimy o wydrukowanie wszystkich recenzji, podpisanie ich i wysłanie na adres 
korespondencyjny redaktora naukowego.
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