
*= pola obowiązkowe 

 

 

Kwestionariusz Tak Nie 

TYTUŁ 
Czy tytuł tekstu jest zgodny i 
spójny z problematyką 
omawianą w tekście? 

  

ABSTRAKT 

Czy abstrakt spełnia wymogi 
redakcyjne, tzn. czy zawiera 
elementy określone w 
instrukcji dla autorów? 

  

WPROWADZENIE 

Czy cele i hipotezy badawcze 
zostały jasno określone we 
wstępie? 

  

Czy są one oryginalne?   

ZASTOSOWANE 
TECHNIKI I 
METODY 
BADAWCZE 

Czy zastosowane techniki i 
metody badawcze są zgodne 
z wymogami metodologii 
nauk społecznych (w tym 
nauk prawnych)? 

  

Czy istnieją zastrzeżenia 
natury etycznej co do treści 
lub metod badawczych 
zastosowanych w 
przeprowadzonych 
badaniach? 

  

Czy rysunki, wykresy i tabele 
(jeśli obecne w tekście) są 
jasne i czytelne? 

  

Czy w tekście zawarto w 
niezbędnym zakresie źródła 
prawa oraz cytowane 
poglądy przedstawicieli nauki 
prawa i komentatorów o 
istotnym znaczeniu dla 
tematyki poruszanej w 
tekście? 

  

Czy podane słowa kluczowe 
są powiązane z tematyką 
tekstu? 

  

JĘZYK I STYL 
Czy jakość językową tekstu i 
styl tekstu można uznać za 
bardzo dobre? 

  



 
  

 
  

 
  

Jeśli odpowiedź brzmi NIE, 
proszę podać krótkie 
uzasadnienie: 

   
 

* Uzasadnienie przyjęcia tekstu do druku (krótkie pisemne uzasadnienie). Jeśli nie 

dotyczy, należy wpisać „nd.”. 

   
 

* Uzasadnienie odrzucenia tekstu (krótkie pisemne wyjaśnienie). Jeśli nie dotyczy, należy 

wpisać „nd.”. 

   

W przypadku zaznaczenia opcji „Tekst kwalifikuje się do publikacji” w sekcji zaleceń, 
prosimy określić, co stanowi przesłankę do przyjęcia tekstu do druku: 

 
Tekst zostaje przyjęty do druku, ponieważ zawiera wybitne wyniki badań naukowych o 

znaczeniu międzynarodowym, które są spójne z profilem czasopisma. 

 
Tekst zostaje przyjęty do druku, ponieważ zawiera wyniki badań naukowych o znaczeniu 

międzynarodowym, które są spójne z profilem czasopisma. 



 
  

 

Czy zechciałby Pan/zechciałaby Pani zrecenzować poprawioną wersję tego 

artykułu? 

Tak Nie 

* Zalecenie 

Tekst kwalifikuje się do publikacji Tekst wymaga drobnych poprawek 

Tekst wymaga istotnych poprawek Tekst nie nadaje się do publikacji 

 

Uwagi poufne dla redakcji 

ΩZnaki specjalne 

 

 

Uwagi dla autora 

 

 
Tekst zostaje przyjęty do druku, ponieważ zawiera wybitne wyniki badań naukowych o 

znaczeniu krajowym, które są spójne z profilem czasopisma. 

 
Tekst zostaje przyjęty do druku, ponieważ zawiera wyniki badań naukowych o znaczeniu 

krajowym, które są spójne z profilem czasopisma. 
 


