
Załącznik 1.3. Wzór formularza recenzji 

Formularz recenzji artykułu z pracy zbiorowej 

Zwracamy się z prośbą o recenzję artykułu, który wpłynął do Redakcji PWSZ AS w 
Wałbrzychu. Recenzja jest anonimowa i poufna. Będziemy wdzięczni za ocenę według 
poniższego wzoru i przedstawienie szczegółowych, merytorycznych uwag na odwrocie lub 
dodatkowej kartce.  
 
 

Recenzja artykułu  

Tytuł  artykułu 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
 
Typ:               naukowy                   popularnonaukowy                   inny 

 

Ocena wybranych aspektów artykułu: 

Ocena pracy* 

Lp. Kryteria oceny 
bardzo 
dobra 

dobra przeciętna słaba 

1 Ważność (teoretyczna, społeczna, itp.) problemów 
podjętych w pracy 

    

2 Jakość i aktualność przeglądu dotychczasowej 
literatury związanej z problematyką pracy 

    

3 Osadzenie hipotez badawczych w kontekście 
teoretycznym  

    

4 Ocena doboru metod badań i stosowanych metod 
statystycznych  

    

5 Istotność i konkluzywność wyników      

6 Wartość merytoryczna przeprowadzonej dyskusji     

7 Ocena poprawności formalnej (język, 
komunikatywność, sposób prezentacji wyników i 
analiz) 

    

*Wybraną ocenę zaznaczyć krzyżykiem [x]. 

Uzasadnienie oceny i uwagi szczegółowe (np. odnoszące się do zmian w tekście, 
skrócenia tekstu, tytułu itp. Krótka słowna ocena poziomu naukowego, konstrukcji i języka 
artykułu): 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propozycja przyjęcia pracy do druku: 

1. Przyjąć bez poprawek             

2. Po uwzględnieniu poprawek wskazanych przez recenzenta                   

3. Praca nie kwalifikuje się do druku                    

 
 
 
 

 

 

 

Podpis recenzenta: ................................................    

Data .................................................. 



Formularz oceny pracy autorskiej do publikacji 
 
Rodzaj pracy: 
monografia, podręcznik, skrypt, materiały do ćwiczeń 
 

Tytuł:  

Punktacja  
od 1 (niska)  
do 5 (wysoka) 

 
Praca przyczynia się do postępu wiedzy w podejmowanym zakresie 
tematycznym 

 

Temat jest wynikiem twórczej inwencji autora  
Cel rozprawy oraz jej główna teza zostały sformułowane 
prawidłowo 

 

Rozprawę można uznać za twórczą inspirację nowych problemów 
naukowych 

 

Treść przedstawiona jest dostatecznie jasno i dokładnie  
Ilustracje są dobrze dobrane i konieczne  
Zgodność celów z wynikami i wnioskami  
Zgodność tytułu z treścią  
Piśmiennictwo dobrze dobrane i wykorzystane  
Suma punktów  

 
 
 Polecam do druku 
 Polecam do druku z pewnymi 

poprawkami 
 Prace należy poprawić i przekazać do 

ponownej oceny 
 Nie polecam do druku 

 

Uzasadnienie oceny i uwagi szczegółowe (np. odnoszące się do zmian w tekście, 
skrócenia tekstu, tytułu itp. Krótka słowna ocena poziomu naukowego, konstrukcji i języka 
pracy): 

 

 
 
 

 

 

 

 

Podpis recenzenta: ................................................    

Data .................................................. 


