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RECENZJA MONOGRAFII NAUKOWEJ / REVIEW OF A SCIENTIFIC MONOGRAPH
Tytuł monografii naukowej / Title of the scientific monograph:
………………………………………………………………………………………………...................
Autor(zy) / Redaktor(zy) monografii naukowej / Author(s) / Editor(s) of the scientific monograph:
…..........................…………………………………………………………………………......................
Dziedzina naukowa/dyscyplina / Scientific field / discipline:
…………………………………………………………………………………..........................................
Dane recenzenta / Reviewer's Personal data:
Imię i nazwisko / Name and surname
Tytuł i stopień naukowy / Title and academic
degree
Miejsce pracy / Place of employment
Adres e-mail / E-mail address
Data wykonania recenzji / Date of review
Oświadczam, że znam tożsamość Autora / Redaktora recenzowanej monografii naukowej, ale nie występuje
żaden konflikt interesów, który uniemożliwia obiektywną recenzję.
(Proszę zaznaczyć X przy jednej z opcji)
I hereby declare that I know the identity of the Author/Editor of the reviewed monograph, but there is no
conflict of interest, which would make an objective review impossible.
(Please mark the applicable option with the letter X)
TAK / YES

NIE / NO

Informacja o zbieżności wiedzy lub specjalizacji recenzenta z dziedziną naukową, której dotyczy
recenzowana monografia naukowa. (Proszę zaznaczyć X przy jednej z opcji)
Information regarding the convergence of knowledge or specialization of the reviewer with the scientific
field which the reviewed scientific monograph concerns. (Please mark the applicable option with the letter
X)
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Główny obszar zainteresowań /

Jeden z obszarów zainteresowań

Poboczny obszar

Principal area of interest

/ One of the areas of interest

zainteresowań / Auxiliary
area of interest

Końcowa rekomendacja recenzowanej monografii naukowej. (Proszę zaznaczyć X przy jednej z opcji)
Final recommendation of the reviewed scientific monograph.
(Please mark the applicable option with the letter X)
Bardzo dobra /

Dobra /

Słaba /

Excellent

Good

Below Average

Propozycja przyjęcia monografii do druku. (Proszę zaznaczyć X przy jednej z opcji) /
Proposition of accepting the monograph for print (Please mark the applicable option with the letter X)
Bez poprawek /

Po uwzględnieniu poprawek

Nie kwalifikuje się do druku /

Without any corrections

wskazanych przez recenzenta /

Does not qualify for printing

After taking into account
corrections indicated by the
reviewer

Załączam do recenzji słowną ocenę zawartości i poziomu naukowego monografii.
The review includes a written evaluation of the content and scientific level of the monograph.

…………………………
(miejscowość i data / place and date)

…………………………
(podpis recenzenta*/ reviewer’s signature)

* Przy przesyłaniu wypełnionego arkusza recenzji pocztą elektroniczną za podpis będzie uznany adres nadawcy (recenzenta) tożsamy ze skrzynką
mailową.
* When sending the filled-out review sheet by electronic e-mail the e-mail address of the sender (reviewer) corresponding with the e-mailbox shall be
deemed as a signature.
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