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FORMULARZ RECENZJI WYDAWNICZEJ 

do czasopisma „Teologia. Kultura. Społeczeństwo” 

wydawanego przez Koło Naukowe Teologów KUL 

 

Informacje podstawowe 

 

Tytuł artykułu  

Imię i nazwisko recenzenta  

Stopień/tytuł  

naukowy recenzenta 

 

Afiliacja recenzenta  

 

 

Ankieta 

 

Proszę wpisać znak X do odpowiedniej rubryki (tak/nie).  

Należy odpowiedzieć na wszystkie pytania.  
TAK NIE 

1. Czy podejmowany temat jest aktualny i ważny dla nauki (dyscypliny 

wiedzy, w nurt której wpisuje się recenzowane opracowanie)? 
  

2. Czy opracowanie jest oryginalne?   

3. Czy tytuł pracy odpowiada jej treści?   

4. Czy słowa kluczowe są adekwatne do treści opracowania?   
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5. Czy literatura została odpowiednio dobrana – czy jest reprezentatywna 

dla podejmowanego tematu? 
  

6. Czy autor uzasadnia przyczyny podjęcia tematu (jago aktualność  

i ważność dla nauki)? 
  

7. Czy autor poprawnie określa przedmiot badań (opracowania)?   

8. Czy autor poprawnie formułuje problem badawczy (hipotezę badawczą)?   

9. Czy autor poprawnie i jednoznacznie określa założenia i cel opracowania?   

10. Czy założenia sformułowane (zasugerowane) przez autora zostały 

zrealizowane? 
  

11. Czy język opracowania jest poprawny (styl, gramatyka i inne zasady 

językowe)? 
  

12. Czy język opracowania jest odpowiedni dla tekstu naukowego 

(terminologia)? 
  

13. Czy autor poprawnie konstruuje i wykorzystuje aparat naukowy 

(przypisy, bibliografia)? 
  

14. Czy streszczenie jest poprawnie zredagowane?   

15. Czy abstrakt jest poprawnie zredagowany?   

 

Uzasadnienia 

1. Uzasadnienie udzielonych wyżej odpowiedzi na pytania dotyczące kwestii 

merytorycznych. Ewentualne sugestie i szczegółowe uwagi. 

 

2. Uzasadnienie udzielonych wyżej odpowiedzi na pytania dotyczące kwestii 

formalnych. Ewentualne sugestie i szczegółowe uwagi. 
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Dopowiedzenia 

1. Uwagi dla redakcji (nie zostaną udostępnione autorowi). 

 

2. Inne ewentualne uwagi. 

 

 

Decyzja (rekomendacja) recenzenta 

 

Proszę wybrać jedną odpowiedź 

 

TAK NIE 

Opracowanie nadaje się do publikacji w przedstawionej formie   

Opracowanie będzie nadawało się do publikacji po uwzględnieniu 

sugestii recenzenta (nie będzie wymagana ponowna recenzja)  

  

Opracowanie będzie nadawało się do publikacji po uwzględnieniu 

uwag i sugestii recenzenta (konieczna będzie ponowna recenzja) 

  

Opracowanie nie nadaje się do publikacji   

 

 

 

________________________________________ 

Miejsce, data i podpis recenzenta 

 


