Arkusz recenzji artykułu

[wer. 20160916]

Gdańsk, __________________________
Recenzent:

_________________________________________________________________________________________________________

Tytuł artykułu:

________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
Autorzy artykułu:

________________________________________________________________________________________________

w pracy zbiorowej: ________________________________________________________________________________________________

Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej zwraca się z uprzejmą prośbą o zrecenzowanie załączonego artykułu naukowego,
przeznaczonego do wydania w wyżej wymienionej pracy zbiorowej, wykorzystując poniższy arkusz.
W związku z tym, iż tożsamość autora (współautorów) jest jawna, kierując się wymogami określonymi w komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych, uprzejmie proszę o zapoznanie się (poniżej) z deklaracją o niewystępowaniu konfliktu interesów i jej podpisanie.
Wypełniony arkusz można dostarczyć: (*) pocztą lub (*) zeskanowany mailem (dane teleadresowe w stopce).
Czysty druk arkusza recenzji oraz niezbędne informacje dostępne są na stronie internetowej wydawnictwa: http://gsw.gda.pl/wydawnictwo.

Prosimy zaznaczyć, zakreślając odpowiednią cyfrę (ewentualnie pole

)
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TAK

Zobacz
komentarz

1. Czy tytuł artykułu odpowiada jego treści? ........................................................................... 1
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5 ...............

2. Czy artykuł porusza istotne zagadnienie? ........................................................................... 1
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3. Czy autor posługuje się poprawnym warsztatem naukowym? ..................................... 1
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5 ...............

4. Czy artykuł przedstawia nowe ujęcie przedmiotu?........................................................... 1
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5 ...............

5. Czy tezy autorskie są dobrze uzasadnione? ...................................................................... 1
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5 ...............

6. Czy język oraz sposób przedstawienia wyników jest jasny dla czytelnika? ............. 1
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5 ...............

7. Czy objętość artykułu jest adekwatna do jego treści? ..................................................... 1
8. Czy oznaczenia oraz terminologia odpowiadają standardom
z określonej dyscypliny nauki?................................................................................................ 1
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9. Czy artykuł nadaje się do publikacji? .................................................................................... NIE

TAK ...............

Szczegółowy komentarz do udzielonych powyżej odpowiedzi, dla których zaznaczono pole :
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ (verte)
Podpisując niniejszy arkusz recenzji, deklaruję o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów
uznaje się występowanie pomiędzy recenzentem a autorem recenzowanego artykułu: (*) bezpośrednich relacji osobistych
(pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), (*) relacji podległości zawodowej lub (*) bezpośredniej współpracy
naukowej w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji.

podpis recenzenta
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