Teologia Młodych
formularz recenzji / form review
tytuł artykułu
title of assessed article
Kryteria oceny (1 – minimum, 5 – maksimum). Odpowiedzi proszę zaznaczać wpisując X w niebieskich
polach. Uwagi proszę zamieszczać na końcu formularza.
The assessment criteria (1 – minimum, 5 – maximum). Answers mark by posting X on blue squares.
Any comments, please post at the end of the form.

W jakim stopniu tytuł jest adekwatny do badanego zagadnienia?
To what extent is the title appropriate to the tested issue?
W jakim stopniu zostały określone i zrealizowane cele badawcze?
To what extent are identified and met the research objectives?
W jakim stopniu praca jest metodologicznie poprawna?
How much work is methodologically correct?
W jakim stopniu argumentacja jest poprawna i przejrzysta?
To what extent is the argumentation correct and clear?
W jakim stopniu tekst jest oryginalny i nowatorski?
To what extent is the text original and innovative?
W jakim stopniu tekst ukazuje dalsze perspektywy badawcze?
To what extent does the text reveal further research perspectives?
W jakim stopniu tekst jest poprawny od strony formalnej? (aparat naukowy)
To what extent is the text correct from the formal? (scientific apparatus)
W jakim stopniu tekst jest komunikatywny i poprawny pod względem językowym?
To what extent is the text communicative and linguistically correct?
W jakim stopniu streszczenie odpowiada zawartości?
To what extent does the summary correspond to the content?
Dobór słów kluczowych.
Selection of the keywords.
Dobór i wykorzystanie źródeł.
Selection and the use of sources.
Czy tekst można skrócić bez strat dla treści?
Can the text be reduced without loss of content?
tak / yes
nie / no
Czy tekst nadaje się do publikacji? / Is the text suitable for publication?
Nadaje się do publikacji bez zmian.
It is suitable for publication without any changes.
Nadaje się do publikacji po naniesieniu poprawek (proszę wskazać jakich).
It is suitable for publication after the application of the amendments (please specify which).
Może nadawać się do publikacji pod warunkiem dokonania poważnych zmian (proszę
wskazać jakich) i ponownej recenzji.
It may be suitable for publication but only if serious changes and re-review will be made
(please specify which).
Może nadawać się do publikacji, ale w innym czasopiśmie (proszę uzasadnić).
It may be suitable for publication, but in another journal (please justify).
Nie nadaje się do publikacji (proszę uzasadnić).
It is not suitable for publication (please justify).
Uwagi / Any comments
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