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FORMULARZ OCENY ARTYKUŁU:

Tytuł artykułu: 

1 Ogólna wartość artykułu
a. praca oryginalna (nowatorska)
b. praca zawiera elementy nowości
c. praca nie zawiera elementów nowości





2 Metody
a. właściwie dobrane i opisane
b. niedokładnie opisane
c. niewłaściwie dobrane





3 Materiał badawczy
a. wystarczający
b. niewystarczający




4 Metody statystyczne
a. właściwie dobrane
b. niewłaściwie dobrane
c. można zaakceptować po uwzględnieniu sugestii recenzenta
d. brak, a są niezbędne






5 Ilustracje
a. właściwa liczba i jakość
b. niewłaściwa jakość ilustracji nr………
c. materiał ilustracyjny dobrany niewłaściwie





6 Tabele
a. właściwie przygotowane i czytelne
b. należy poprawić nr………
c. niewłaściwie przygotowane lub niewystarczające





7 Interpretacja wyników
a. poprawna
b. można zaakceptować po uwzględnieniu sugestii recenzenta
c. należy dokonać znacznych poprawek





8 Piśmiennictwo
a. właściwie dobrane i zestawione
b. zestawione niezgodnie z wymaganiami
c. niekompletne, pominięto ważne pozycje
d. niewłaściwy dobór piśmiennictwa






9 Jednostki miary
a. poprawne (w systemie SI)
b. nieodpowiednie






10 Streszczenie
a. właściwe
b. nie charakteryzuje istoty pracy
c. konieczne gruntowne przeredagowanie





11 Język i terminologia
a. poprawne i jasne
b. należy dokonać poprawek
c. całkowicie zmienić





12 Ogólna opinia o możliwości opublikowania pracy
a. praca bardzo dobra, może być opublikowana w obecnej formie
b. praca dobra, może być opublikowana po nieznacznych poprawkach
c. praca może być opublikowana po całkowitym przeredagowaniu
d. praca słaba, nie powinna być opublikowana






* właściwą odpowiedź proszę zaznaczyć znakiem „X”
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