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academic title)
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1. Ocena artykułu/ Paper rating
Wybraną ocenę proszę zaznaczyć znakiem „X” (1 – słabo, 5 – doskonale) /
Mark your assessment with “X” using the scale from 1 to 5 (1 – poor, 5 – excellent)
Lp./
No.

Kryterium/ Criteria

Ocena problematyki/ Research problem assessment
1.

zgodność tytułu z treścią artykułu, sformułowanie problemu badawczego i celu,
oryginalność/ innowacyjność w stosunku do dotychczasowych badań lub zastosowań,
aktualność
the compliance of the title with the content, the research problem and the aim of the
paper, the originality/ innovation of the paper in comparison with previous research or
applications, its ongoing pertinence

Ocena metody/ Research method assessment
2.

układ artykułu, zastosowane metody badawcze, adekwatność literatury do tematu i jej
aktualność
the structure of the paper, applied research methods, the adequacy of the literature to
the topic and its relevance
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Ocena zawartości merytorycznej/ Content assessment
3.

stopień realizacji celu, oryginalność przedstawionych wyników badań, znaczenie dla nauki
i wartość praktyczna, tj. wskazanie obszarów wykorzystania i możliwości implementacji
achieving the aim of the paper, the originality of presented research results, the value of
research for science and its practical applicability including the identification of possible
areas for implementation

Ocena formalna/ Formal structure assessment
4.

tytuł, streszczenie, słowa kluczowe, poprawna forma prezentacji, strona techniczna
artykułu
the title of the paper, summary, correct presentation of the content, compliance with
editorial requirements

5.

Ogólna ocena artykułu/ Overall assessment

2. Komentarz dla autorów; sugerowane zmiany i poprawki / Comments for the authors;
suggested changes and corrections
Proszę podać uwagi dla autorów, propozycje korekt w artykule i uzasadnienie oceny (w razie
potrzeby proszę użyć dodatkowych stron)
Please provide comments for the authors, suggestions for improvement and justification of the
assessment (use additional pages if necessary)
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3. Zalecenia recenzenta/ Reviewer Recommendations
A. Artykuł nadaje się do druku/ The paper is suitable for publication:







w przedstawionej formie/ as submitted
po uwzględnieniu poprawek merytorycznych/ after minor revision
po całkowitym przeredagowaniu/ after major revision
po uzupełnieniu i rozwinięciu badań/ if research completed and expanded
Praca nie nadaje się do druku/ not suitable for publication (reject)

B. Czy poprawiona wersja pracy powinna być ponownie oceniona przez Recenzenta?/
Should the revised version of the paper be re-examined by the Reviewer?




Tak/ Yes
Nie/ No

4. Deklaracja recenzenta/ Reviewer declaration
Oświadczam, że / I declare that (Proszę zaznaczyć znakiem „X” odpowiednie pole/ Put an „X” in the
appropriate box):






nie znam tożsamości autora recenzowanego artykułu/ I do not know the identity of the
author of the reviewed paper,
znam tożsamość autora artykułu, ale nie występuje konflikt interesów, za który uznaje
się/ I know the identity of the author of the paper, but there is no the conflict of interest
such as:
 bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo do drugiego stopnia, związki prawne,
związek małżeński)/ direct personal relationships (kinship to the second degree, legal
relationships, marriage),
 relacje podległości zawodowej/ professional reporting relationships,
 bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok
przygotowania recenzji/ direct scientific cooperation over the last two years
preceding the year of the review,
oświadczam, że znam tożsamość autora artykułu i występuje konflikt
ww. interesów/ I declare that I know the identity of the author of the paper and there is
the conflict of interests as stated above.
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