
Proszę o zrecenzowanie załączonego tekstu korzystając z poniższego formularza. W przypadku uznania, 
że zrecenzowanie jest niemożliwe np. z powodu braku kompetencji w dziedzinie, której dotyczy opracowanie 
lub wystąpienia konfliktu interesu (gdyby nastąpiło zidentyfikowanie autora) proszę o możliwie szybką informację.  

 
Recenzja tekstu przeznaczonego do ewentualnego opublikowania w czasopiśmie 

„Wychowanie na co Dzień” 
 

Recenzent (do wiadomości Redakcji): ………………………………………………………………….………. 
Miejsce pracy Recenzenta: ………………………………………………………………………………………. 

Kod pracy: ……/201… 

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

1) Tytuł pracy jest sformułowany:  a) poprawnie   b) niepoprawnie i proponuję zmienić na: 

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

2) Cel pracy jest sformułowany: 
    a) poprawnie    b) częściowo niepoprawnie i wymagane jest uściślenie – sugestie: 
     ……………………………………………………………………………...………………………….…………… 
    c) całkowicie niepoprawnie 

3) Sformułowana w tekście hipoteza jest:  a) jasna  b) częściowo niezrozumiała  c) niezrozumiała d) nie dotyczy 

4) Czy układ pracy jest poprawny?  a) tak    b) nie  c) wymaga częściowo poprawy – sugestie:  

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

5) Dobór metod, technik i narzędzi badawczych (w przypadku prac badawczych) jest: 
    a)  właściwy      b) częściowo niewłaściwy      c) niewłaściwy  d) nie dotyczy 

6) Dobór literatury jest: a) poprawny  b) niewłaściwy  c) częściowo poprawny, ale opuszczono ważne  pozycje     
bibliograficzne, np.: 

……………………………………………………………...………………………………………..………...…… 
7) Przypisy (odsyłacze do bibliografii) rzetelnie informuj ą o wykorzystaniu prac innych autorów: 
    a) tak   b) nie – uzasadnienie: 

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

8) Praca pod względem merytorycznym  
    a) jest oryginalna i wnosi nowe ustalenia w dziedzinie, której dotyczy 
    b) jest analityczna i porządkująca dotychczasowy stan wiedzy 
    c) posiada głownie charakter popularyzatorski 
    d) nie wnosi nic nowego i posiada znikome wartości popularyzatorskie 

9) Praca pod względem stylistyczno-językowym: 
     a) jest poprawna     b) potrzebne są niewielkie poprawki    c) są uchybienia wymagające znaczących poprawek 

Wnioski  końcowe –  zrecenzowany tekst: 
a) nadaje się do druku w zaprezentowanej formie 
b) nadaje się do druku po uwzględnieniu sugerowanych poprawek, nadzór nad czym pozostawiam Redakcji  
c) wymaga ponownej recenzji po wykonaniu sugerowanych zmian i poprawek 
d) nie nadaje się do publikacji 

Uzasadnienie decyzji i ewentualne sugestie dla autora:  

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

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

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

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

Data:  …………………………                                                                     Podpis: ……………………………………………… 


