
Formularz recenzji 

Religious and Sacred Poetry :  An International Quarterly of Religion, Culture and Education 

KOD recenzowanego artykułu (dane identyfikacyjne nazwisko i imię Autora, jego afiliacja, stopień i tytuł, są 

zakodowane i znane tylko Redakcji aż do momentu publikacji, ponieważ proces recenzowania jest podwójnie 

anonimowy) ........................ 

Tytuł recenzowanego artykułu (tekstu)  ..................................................................................................................................... 

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

Tematyka recenzowanego artykułu (tekstu) ....................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

Recenzja artykułu 

Stopień/tytuł, imię i nazwisko Recenzenta:  …………………………………………………………………….... 

1. Tabela oceny recenzenckiej według kryteriów 

Kryteria recenzji tekstu i ocena zgodności tekstu z 

kryteriami: 

Bardzo 

słaba 

Marginal

na 

Akceptowalna Dobr

a 

Bardzo 

dobra 

1.Zgodność z tematyką czasopisma      

2. Oryginalność (czy tekst zawiera nowe, ważne ustalenia 

badawcze, nowe, znaczące  informacje, tj. ‘wartość dodana’) 

     

3. Jakość warsztatu naukowego (metodologia badawcza, 

czy autor stosuje prawidłowe metody badań i czy stosuje 

zasady wymagane dla publikacji tekstów naukowych) 

     

4. Przydatność praktyczna      

5. Kompletność (czy są wszystkie elementy tekstu 

naukowego) 

     

6. Komunikacja z czytelnikiem (czy treść jest spójna, 

logiczna?) 

     

7. Jakość odniesień do literatury, jakość cytowań 

(przypisów) 

     

8. Organizacja i sposób prezentacji treści       

9. Przejrzystość / jakość sporządzenia tabel, wykresów      

10. Aktualność tematu        

 

Implikacje: Czy tekst prawidłowo identyfikuje wpływ jego treści na realizację badań 

naukowych, przedsięwzięć teoretycznych, praktycznych lub rozwój społeczności? 
 

Czy tekst stanowi pomost pomiędzy teorią i praktyką?  

Czy tekst może być wykorzystany w 

praktyce edukacji, w dalszych badaniach  

(co nowego wnosi treść artykułu?) 

…………………………………………………………………………....... 

Czy wyniki badawcze przedstawione w tekście są zbieżne z wnioskami badawczymi?  

 

2. REKOMENDACJA 

 

Rekomendacja / Jakość artykułu: (proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź) 

 

DO ZAAKCEPTOWANIA BEZ ZMIAN (rekomenduję 

bezwarunkowo) 
 

Do akceptacji po drobnych poprawkach redakcyjnych 

(rekomenduję warunkowo – tekst nie spełnia paru kryteriów) 
 

Do akceptacji po znaczących poprawkach (wymagana ponowna 

recenzja) (nie rekomenduję, tekst nie spełnia kryteriów) 
 

NIE ZAAKCEPTOWANY, ODRZUCONY (w obecnej 

postaci) (odrzucam, tekst nie spełnia kryteriów) 
 

własnoręczny podpis Recenzenta (lub parafka) ........................................................... 



3. UZASADNIENIE 
……………………………………………………………………………………………......................................... 

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

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

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

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

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

 

[merytoryczne walory recenzowanego tekstu (maksymalnie 600 znaków)] 

 

4. Ewentualne uwagi do poszczególnych punktów (1-10) kryteriów: 

 

1. ..........……………………………………………………………………………………........................................ 

2. ..........……………………………………………………………………………………........................................ 

3. ..........……………………………………………………………………………………........................................ 

4. ..........……………………………………………………………………………………......................................... 

5. ..........……………………………………………………………………………………......................................... 

6. ..........……………………………………………………………………………………......................................... 

7. ..........……………………………………………………………………………………......................................... 

8. ..........……………………………………………………………………………………......................................... 

9. ..........……………………………………………………………………………………......................................... 

10. ..........……………………………………………………………………………………...................................... 

[maksymalnie 600 znaków] 

 

 

........................................................................................... 

własnoręczny, czytelny podpis Recenzenta  

 

 

Miejscowość.............................................. , data  ......................................... (dd.mm.rrrr) 

 

 

 

---------------------------- 

Treść recenzji (lub jej fragment) zawarta w części 2. „Rekomendacja” oraz części 3. „Uzasadnienie”  może zostać 

upubliczniona w przypadku pozytywnej recenzji i publikacji recenzowanego tekstu w czasopiśmie, natomiast części 

1. „Tabela oceny recenzenckiej według kryteriów” i części 4. „Ewentualne uwagi do poszczególnych punktów 

(1-10) kryteriów” – nie upublicznia się, pozostają one jako dokumentacja redakcyjna. Ww. dane (pkt 2 i pkt 3) 

zostaną upublicznione na stronie internetowej czasopisma https://www.religious-and-sacred-poetry.info w dziale (na 

podstronie) „Teksty recenzji artykułów naukowych”.  

 

https://www/

