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RECENZJA  
 

Szanowny Recenzencie, 
 

Zwracamy się z prośbą o recenzję niniejszej pracy. Zawarte uwagi, sugestie i adnotacje zostaną przekazane Autorom pracy 
w celu dokonania korekty. Prosimy o wyszczególnienie uwag pod pytaniami, w tekście pracy lub w załączniku do recenzji. 
Materiały te zostaną przekazane Autorom, w celu naniesienia poprawek. 
 

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi NIE – prosimy o uzasadnienie wyboru. Udzielenie odpowiedzi NIE w pytaniach od 1 do 7 
obliguje autorów do bezwzględnego naniesienia poprawek i nie wyklucza publikacji pracy, po dostosowaniu jej treści do 
zaleceń Recenzenta. Odpowiedź na pytania 8, 9 i 10 stanowią informację o jakości i charakterze pracy. 
 

Dziękujemy za trud i poświęcony czas w przygotowanie recenzji.  
 

TYTUŁ:  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Analiza przedłożonej pracy (należy zaznaczyć jedną odpowiedź): TAK NIE 

1. Czy tytuł i abstrakt odpowiadają treści przedstawionej pracy?  
Uwagi: 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

2. Czy cel pracy został jasno sformułowany?  
Uwagi: 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

3. Czy układ treści prezentowanych w pracy jest spójny tematycznie i logiczny? 
Uwagi: 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

4. Czy praca napisana jest starannie i poprawnie stylistycznie? 
Uwagi: 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

5. Czy podsumowanie/wnioski są adekwatne do przedstawionych treści i poprawne merytorycznie? 
Uwagi: 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

6. Czy cytowana literatura jest aktualna oraz posiada charakter naukowy? 
Uwagi: 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

7. Czy praca posiada charakter naukowy (obiektywność, logiczność wywodu, stosowna metodyka  
badawcza, przemyślana interpretacja treści)?   
Uwagi: 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 TAK NIE 

8. Czy praca powstała na podstawie badań własnych autorów? 
Uwagi: 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

9. Czy poruszone w pracy zagadnienia są istotne ze względu na aplikacyjność wyników? 
Uwagi: 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

10. Czy poziom merytoryczny pracy jest porównywalny do prac publikowanych w czasopismach 
umieszczonych na liście A czasopism punktowanych wg MNiSW? 
Uwagi: 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

 
 
Uwagi dodatkowe: 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

   

Końcowa ocena pracy (proszę wybrać jedną odpowiedź)  

Oceniam pracę pozytywnie i rekomenduję do druku ………………………………………………………………  

Praca wymaga poprawy i ponownej recenzji ………………………………………………………………………...  

Oceniam pracę negatywnie ……………………………………………………………………………………………..…...  

  

Recenzent 
 

Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tytuł, stopień naukowy:….…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Miejsce pracy:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres email: ………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Oświadczenie recenzenta 

Niniejszym oświadczam, że dokonana recenzja pracy jest obiektywna i rzetelna. 

 

 
 

…………………………        …………………………… 
Miejscowość, data        Podpis Recenzenta 




