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TYTUŁ ARTYKUŁU: ……………………………………………………………………………………………  

RECENZENT:       ……………………………………………………………………………………………

  

(Imię i nazwisko; stopień lub tytuł naukowy) 

……………………………………………………………………………………………… 

(Jednostka naukowa, w której recenzent jest zatrudniony bądź inna afiliacja)  

 

Zgadzam się / Nie zgadzam się na umieszczenie mojego nazwiska na publikowanej liście recenzentów 

współpracujących z czasopismem „Archeion”  (niepotrzebne skreślić). 

 

Zobowiązuję się, iż nie wykorzystam wiedzy na temat recenzowanego artykułu przed jego publikacją 

na łamach czasopisma „Archeion”. 

 

 

……………………..     ………………………………. 

         

Data       Imię  i nazwisko recenzenta 
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TYTUŁ ARTYKUŁU:  ………………………………………………………………………………………………… 

 

1. OGÓLNA OCENA ARTYKUŁU 

 

Lp. KRYTERIA – PYTANIA 

Skala 

punktowa: 

1 - Tak    

2 – Wymaga 

poprawy bądź 

uzupełnienia 

3 - Nie   

1 Czy cel artykułu jest wyraźnie określony i zrealizowany? 

Uwagi:  

 

2 Czy określono metody badania i czy są odpowiednie dla wybranego celu 

badań?  

Uwagi:  

 

3 Czy artykuł pod względem merytorycznym stanowi nowe ujęcie i przyczynia 

się do rozwoju archiwistyki bądź praktyki archiwalnej? 

Uwagi:  

 

4 Czy układ artykułu i jego struktura wewnętrzna są właściwe? 

Uwagi:  

 

5 Czy treść artykułu  zaprezentowano w sposób jasny? 

Uwagi:  

 

6 Czy dobór źródeł i literatury jest kompletny? 

Uwagi:  

 

 

8 

Czy strona formalna artykułu (poprawność języka, technika pisania, 

odsyłacze, zapis bibliografii) jest właściwa? 

Uwagi: 

 

 

2. KWESTIA PRAWA AUTORSKIEGO (właściwe podkreślić) 

Artykuł nie nosi znamion pracy niesamodzielnej w rozumieniu prawa autorskiego. 

 

Artykuł nosi znamiona pracy niesamodzielnej w rozumieniu prawa autorskiego: budzi wątpliwość 

zakres nieuzasadnionych zapożyczeń z prac cudzych (należy wskazać miejsca): 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
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TYTUŁ ARTYKUŁU:  ………………………………………………………………………………………………… 

 

3. OCENA KOŃCOWA ARTYKUŁU (właściwe podkreślić) 

Artykuł zostaje zaakceptowany do publikacji w czasopiśmie „Archeion”: 

 bez poprawek 

  z drobnymi poprawkami (bez ponownej recenzji) – wymaga:  

 przeredagowania  

 skrócenia  

 rozszerzenia 

 uzupełnienia bibliografii 

 innych poprawek  

 

Proponowane poprawki przed opublikowaniem artykułu: 

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

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

 

Artykuł zostaje zaakceptowany do publikacji w czasopiśmie „Archeion” ze znaczącymi poprawkami 

(wymaga ponownej recenzji). 

 

Brak akceptacji do publikacji w czasopiśmie „Archeion”. 

 

 

Uzasadnienie akceptacji warunkowej ze skierowaniem  do ponownej recenzji bądź braku 

akceptacji 

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

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

 

 

4. UWAGI OGÓLNE RECENZENTA  

 

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

 

 

 

 


