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Redakcja „Kwartalnika Historii Nauki i Techniki” zwraca się z prośbą o przygotowanie recenzji 

wydawniczej zgłoszonego do pisma artykułu. Prosimy o ocenę według poniższego wzoru oraz 

o odesłanie recenzji w ciągu miesiąca. Recenzenci nie otrzymują wynagrodzenia. 

Redakcja nie ujawnia nazwisk recenzentów w połączeniu z ocenianymi artykułami. Nazwiska 

recenzentów, którzy oceniali artykuły wydane, odrzucone i wycofane w danym roku, są zamieszczane 

w jednym z numerów pisma w roku następnym oraz na stronie internetowej pisma. 

Redakcja prosi, by przy sporządzaniu recenzji kierować się zasadami etyki wydawniczej oraz 

procedurami recenzyjnymi stosowanymi w „Kwartalniku Historii Nauki i Techniki”, zamieszczonymi na 

stronie internetowej pisma. 

 

RECENZJA 

 

Tytuł artykułu:  

 

Czy treść artykułu wpisuje się w zakres historii nauki, oświaty i techniki i/lub filozofii 

nauki? 

 

Czy problem badawczy został właściwie sformułowany?  

Czy tytuł artykułu odpowiada jego treści?  

Czy streszczenie artykułu jest zwięzłe i odpowiada jego treści?  

Czy układ artykułu tworzy spójną całość?  

Czy przedstawione wnioski są dobrze udokumentowane?  

Czy praca wnosi nowe elementy wiedzy naukowej?  

Czy wszystkie zamieszczone w artykule ilustracje wiążą się z jego treścią? (jeżeli 

dotyczy) 

 

 

Słowna ocena poziomu naukowego, uwagi: 
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Ocena końcowa: 

Akceptacja bez poprawek 

Publikacja po poprawkach 

Ponowna ocena po zmianach 

Odrzucenie artykułu 

 

OŚWIADCZENIA RECENZENTA 

 

Tytuł lub stopień, imię i nazwisko oraz afiliacja recenzenta: 

 

 

Oświadczam, że nie znam tożsamości autora artykułu albo nie występuje konflikt interesów 

w odniesieniu do recenzowanej pracy. Za konflikt interesów uważane są: relacje podległości zawodowej; 

inne relacje ekonomiczne, które mogą zakłócić bezstronną ocenę; bezpośrednia współpraca naukowa 

w ciągu dwóch lat przed przygotowaniem recenzji; bezpośrednie relacje osobiste. 

 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z zasadami etyki wydawniczej i procedurami recenzyjnymi 

„Kwartalnika Historii Nauki i Techniki”, zamieszczonymi na stronie internetowej pisma, oraz 

kierowałem/kierowałam się nimi podczas przygotowania recenzji. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie dotyczącym wykorzystania mojej 

recenzji w procesie wydawniczym. 

 

 

 

Data i podpis recenzenta* 

 
* Wypełniony formularz recenzji przesłany drogą elektroniczną i niezawierający odręcznego podpisu uznaje się za podpisany. 
 


