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Przed przeczytaniem artykułu, uprzejmie prosimy o zapoznanie się wymogami 
redakcyjnymi dot. struktury artykułu i kwestii warsztatowych. Braki w tym zakresie (w 
recenzji dział „Forma tekstu”) wystarczą, by uznać że „Artykuł można opublikować pod 
warunkiem uwzględnienia poprawek zgłoszonych przez recenzenta”. 

 

Tytuł:…………………………………………………………………………………………….….….….……… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

I. Konkluzja 

(należy wybrać jedną z poniżej wskazanych możliwości) 

 

Artykuł można opublikować bez wprowadzania zmian, tzn. recenzent nie ma 
JAKICHKOLWIEK ZASTRZEŻEŃ do formy i treści tekstu:    

           ☐tak, 

            ☐nie. 

Artykuł można opublikować pod warunkiem uwzględnienia poprawek zgłoszonych 
przez recenzenta: 

 ☐tak, 

 ☐nie. 

Artykuł wymaga zasadniczej poprawy:  

 ☐tak, 

 ☐nie. 

Artykuł nie nadaje się do publikacji: 

☐nie odpowiada profilowi czasopisma, 

☐budzi zastrzeżenia metodologiczne, 

☐z innych powodów. 

W przypadku wyboru  opcji „z innych powodów”, proszę je wskazać: 

………………………………………………………………………………………………………………… 
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 

 

II. Prawa autorskie 
 

Zgodnie z przyjętą przez komitet redakcyjnych polityką antyplagiatową, wszystkie 
zgłaszane do rocznika teksty są od 2021 r. sprawdzane za pomocą programu 
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iThenticate. Niemiej prosimy stwierdzić, czy – wg wiedzy recenzenta – praca była 
wcześniej publikowana? 

☐Tak. 

☐Nie. 

☐Częściowo. 

W przypadku wyboru opcji „Częściowo”, prosimy wskazać źródło zapożyczeń: 

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

 

III. Forma tekstu 
 

1. Czy zestaw słów kluczowych poprawnie oddaje zawartość artykułu? 

 ☐ Tak. 

 ☐ Nie. 

2. Czy streszczenie w pełni prezentuje zawartość artykułu? 

 ☐ Tak. 

 ☐ Nie. 

3. Czy artykuł składa się ze wszystkich wymaganych części? 

- Wprowadzenia (z przeglądem literatury): 

 ☐ tak, 

 ☐ nie. 

- Charakterystyki wykorzystanych źródeł i metod badawczych: 

 ☐ tak. 

 ☐ nie. 

- Prezentacji wyników: 

 ☐ tak, 

 ☐ nie. 

- Podsumowania: 

 ☐ tak. 

 ☐ nie. 

4. Czy materiał ilustracyjny (tabele, grafika) jest adekwatny do zawartości treściowej? 

 ☐ Tak. 

 ☐ Nie. 

 ☐ Nie dotyczy. 

5. Czy artykuł jest wyposażony w bibliografię załącznikową? 

 ☐ Tak. 

 ☐ Nie. 
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6. Czy opisy wykorzystanych źródeł informacji zostały przygotowane zgodnie z 
wymogami redakcji? 

- W przypisach: 

 ☐ tak, 

 ☐ nie. 

- W zestawieniu bibliograficznym? 

 ☐ tak, 

 ☐ nie. 

 

IV. Treść 

(wybór 1 oznacza w pełni negatywną, a 5 w pełni pozytywną odpowiedź) 

 

1. Czy tytuł artykułu odpowiada treści? 

 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 

 

2. Czy zagadnienie przedstawione w artykule jest ważne pod względem naukowym? 

1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 

 

3. Czy artykuł wnosi coś nowego do literatury przedmiotu? 

 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 

 

4. Czy istnieje potrzeba zmiany (skrócenia, rozszerzenia) artykułu?  

 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 

Proszę wskazać fragmenty do usunięcia i wątki do rozwinięcia: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….….…. 

 

 

Uwagi ogólne recenzenta/ew. komentarz do ocen we wcześniejszych punktach 
formularza recenzji. Prosimy wyraźnie wskazać wszystkie uwagi, które 
Autor/Autorka tekstu MUSI uwzględnić, by artykuł mógł zostać 
opublikowany w AKZ: 

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Do wiadomości redakcji AKZ 

………………………………… 
(miejsce i data) 

…….….….….….….….….….….….….….….….….….….…..….… 
(imię i nazwisko recenzenta) 

 


