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RECENZJA ARTYKUŁU NAUKOWEGO 

 Recenzja składa się z trójdzielnego układu, uwzględniającego następujące punkty: 

1) część opisowo-sprawozdawcza (0 – 4 pkt): 

• opis tematu (pełny adres bibliograficzny prezentowanej pracy) i informacje o autorze/autorach; 

• określenie charakteru recenzowanej publikacji (np. monografia, podręcznik, skrypt, praca zbiorowa); 

• krótka charakterystyka wykorzystanych materiałów i źródeł, zakresu badań oraz celu pracy; 

• opis miejsca recenzowanej pracy w dotychczasowym stanie badań, dotyczących danej dziedziny nauki, a 
zwłaszcza wskazanie nowych obszarów badawczych podjętych przez autora/autorów. 

2) część analityczno-krytyczna (0 – 6 pkt): 

• ocena logiczno-merytorycznej konstrukcji pracy, celowości i poprawności użycia narzędzi i metod 
badawczych na tle przyjętego zakresu i istniejącego stanu badań, ze wskazaniem na ich ewentualne 
nowatorstwo; 

• krytyczne omówienie kluczowych tez pracy, sposobów ich dowodzenia, a także proponowanych twierdzeń 
ze szczególnym uwzględnieniem stopnia ich oryginalności; 

• w uzasadnionych przypadkach wskazanie obszarów polemiki z autorem pracy; 

• informacje o zgodność prezentowanych badań z aktualnymi tendencjami rozwoju danej dyscypliny 
naukowej, a w przypadku podręczników i skryptów, zgodności z programem nauczania; 

• ocena poprawności językowo-stylistycznej pracy, adekwatności formy wypowiedzi oraz jasności ujęcia 
treści; 

• spis konkretnych uwag i sugestii recenzenta ze wskazaniem miejsc w pracy, które powinny być zmienione 
lub poprawione przez autora(ów), redaktorów naukowych (w przypadku tomów zbiorowych) lub przez 
redaktorów wydawniczych. 

3) część wartościująca (konkluzja) (0 – 1 pkt) : 

• jasno wyrażona opinia (pozytywna lub negatywna), co do wartości książki i jednoznaczne stanowisko w 
kwestii dopuszczenia lub niedopuszczenia pracy do publikacji. 

Kryteria oceny 

11 pkt bdb 

10 pkt – pdb 

9 pkt – db 

8 pkt – ddb 

6 – 7 pkt – dst 

Czcionka: Times New Roman 12 lub Arial 10.  

Prace należy zgrać na nośnik, każdy plik opisać zgodnie ze wzorem: 

Nazwisko i imię, grupa Z… studia stacjonarne/niestacjonarne, rok …. – recenzja 
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RECENZJA ARTYKUŁU/PUBLIKACJI 

 

 

…………………………………………………………………………………………. 

tytuł 

 

 

Praktyka zawodowa realizowana metodą kształcenia na odległość 

 

Przedmiot…………………………………………………………. 

Liczba godzin: 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierunek: Położnictwo, studia ………..stacjonarne 

rok studiów …………….  semestr …………….... 

 

 

 

Grupa Z… 

imię i nazwisko 
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