Studia nad Rodziną
Kwartalnik Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW
Uniwer ytet Kardynała Stefana Wy zy kiego
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok. 215
01-938 Warszawa, tel.: +48 22 561 90 49
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RECENZJA ARTYKUŁU NAUKOWEGO
(część niejawna – tylko do wiadomości redakcji)
Kod pracy: ...........
Tytuł artykułu: ....................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Przy wypełnianiu formularza recenzji pro zę odpowiedzieć na poniż ze pytania, zaznaczając
odpowiednie rubryki. W zczegółowej części recenzji (na załączonej o obno tronie, która będzie
udo tępniona autorom) pro zę o zwięzłą charaktery tykę pracy ze w kazaniem jej i toty i
pierwia tków nowości oraz o komentarze, zczególnie do tych punktów, w których odpowiedź
je t negatywna lub z za trzeżeniami.
1. Czy artykuł ma charakter naukowy zgodny z profilem cza opi ma?
2. Czy prezentowane wyniki ą oryginalne?
3. Czy publikacja je t prezentowana w po ób ja ny i dobrze
zorganizowany?
4. Czy cytowana literatura jest reprezentatywna?
5. Czy język pracy je t poprawny, a terminologia profe jonalna?
6. Czy wnio ki ą odpowiednie do treści pracy?
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OCENA KOŃCOWA PRACY:
Artykuł rekomendowany do publikacji w Studiach nad Rodziną □

 bez poprawek □
 z drobnymi poprawkami (bez ponownej recenzji) □
 ze znacznymi poprawkami (wymaga ponownej recenzji) □

Brak akceptacji do publikacji w Studiach nad Rodziną □
INFORMACJE I KOMENTARZE DO WIADOMOŚCI REDAKCJI:

Podpis: .................................................
Imię i nazwi ko recenzenta, afiliacja, e-mail, telefon:

Data ...................................

Studia nad Rodziną
Kwartalnik Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW
Uniwer ytet Kardynała Stefana Wy zy kiego
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok. 215
01-938 Warszawa, tel.: +48 22 561 90 49
e-mail: snr@uksw.edu.pl http://www.snr.wsr.uksw.edu.pl

RECENZJA ARTYKUŁU NAUKOWEGO
(część jawna – do wiadomości autora/ów)
Kod pracy: ...........
Tytuł artykułu: ....................................................................................................................
..............................................................................................................................................
1. Charakterystyka pracy ze w kazaniem jej i toty i pierwia tków nowości.

2. Uwagi zczegółowe dotyczące treści, jakości oraz języka pracy.

3. Specyficzne komentarze i zalecenia dla autora/ów.

