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FORMULARZ RECENZJI
Economic and Environmental Studies
Niniejszy formularz ma służyć recenzentom do oceny oraz wnoszenia uwag co do artykułów, które
mają zostać opublikowane w czasopiśmie naukowym Economic and Environmental Studies.
Redakcja czasopisma zwraca się z prośbą o zwrot wypełnionego formularza w przeciągu miesiąca, co
zapewni możliwość szybkiego kontaktu z autorem i naniesienia przez niego poprawek. W pierwszej
części formularza recenzent powinien ocenić artykuł według podanych kryteriów, zaznaczając jedną z
możliwych kategorii oceny: niewystarczająca, wystarczająca, dobra, bardzo dobra, wyróżniająca.
W drugiej części należy zaznaczyć, czy artykuł nadaje się do publikacji poprzez wskazanie
odpowiedzi tak lub nie.
W trzeciej części recenzenci są proszeni o szczegółowe uwagi dotyczące oceny oraz komentarze
dotyczące ewentualnych poprawek tekstu przed jego opublikowaniem.

Tytuł artykułu:

CZĘŚĆ I. Ocena artykułu (proszę zaznaczyć właściwy wariant)
Niewys
tarczają
cy*
Ważności podejmowanego zagadnienia
W jakim stopniu przedstawione zagadnienie jest ważne
pod względem naukowym?
Dopasowanie do profilu czasopisma
W jakim stopniu artykuł jest zgodny z tematyką
czasopisma?
Cel artykułu
Czy cel artykułu został jasno określony?
Innowacyjność
W jakim stopniu opracowanie zawiera i opisuje nowe
idee?
Oryginalność
W jakim stopniu artykuł jest oryginalny, tj. prezentowane
rozważania są istotne z punktu widzenia współczesnego
poziomu nauki?
Zastosowanie wniosków

Wystarczający

Dobry

Bardzo
dobry

Wyróżniający
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W jakim stopniu wnioski i rezultaty z badań mogą być
zastosowane w praktyce lub przyczynić się do rozwoju
teorii?
Aspekty metodologiczne
W jakim stopniu w artykule wykorzystano właściwe
metody badawcze? Czy dane uzyskane w wyniku badań
zostały w prawidłowy sposób zaprezentowane i
przeanalizowane?
Przejrzystość argumentacji
W jakim stopniu argumenty i wnioskowanie zostały
zaprezentowane w jasny i przejrzysty sposób?
Logika struktury
Do jakiego stopnia struktura artykułu jest jasna, spójna i
konsekwentna?
Ilustracje i tabele
W jakim stopniu wykorzystane ilustracje (tabele, rysunki,
wykresy itp.) zostały właściwie zaprojektowane i
zaprezentowane?
Przypisy
W jakim stopniu właściwie podawane są odwołania do
literatury?
Wykorzystana literatura
W jakim stopniu literatura jest właściwie dobrana? Czy
wszyscy istotni autorzy zostali uwzględnieni?
Kwestie formalne i językowe
W jakim stopniu artkuł został napisany właściwym,
zrozumiałym i naukowym językiem?
Poziom języka angielskiego
W jakim stopniu poziom języka angielskiego odpowiada
wymogom stawianym artykułom naukowym?
Poziom naukowy
W jakim stopniu artykuł jest naukowy?
Dobre praktyki naukowe
W jakim stopniu artykuł odpowiada dobrym praktykom
naukowym (plagiat, ghostwriting, guest authorship itp.)?
Wnioski
W jakim stopniu interpretacja wyników oraz wnioski są
uzasadnione na podstawie analizy i / lub danych?
* - prośba o uzasadnienie w części III

CZĘŚĆ II. Konkluzje - proszę wybrać tak lub nie
tak
Opracowanie nadaje się do publikacji w przedstawionej formie
Opracowanie nadaje się do publikacji po uwzględnieniu uwag recenzenta
Poprawiona wersja opracowania powinna być skierowana do akceptacji recenzenta
Opracowanie nie nadaje się do publikacji
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CZĘŚĆ III. Proszę o uzupełnienie odpowiednich pól. W przypadku wyboru wariantu
niewystarczający dla którejś z kategorii oceny w części I proszę wpisać uzasadnienie w uwagach
szczegółowych.
Uwagi:

Sugerowane zmiany przed opublikowaniem artykułu:
Niezbędne zmiany:
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Zmiany opcjonalne:

Recenzent:…...……………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko:………………………………………………………………………………………….
Adres: …………………………………………………………………………………………………….
Kod pocztowy………………………... Miasto: ………………………………………………………...
Kraj: ……………………..……………………………………………………………………………….
Podpis: ………………………………………………………………………………………………...
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