WAŻNE INFORMACJE!

FORMULARZ RECENZJI
Autorzy artykułu dostarczają opracowany przez siebie rozdział monografii wraz z co
najmniej jedną recenzją, którą powinien opracować i podpisać samodzielny pracownik
naukowy (czyli osoba co najmniej posiadająca stopień naukowym dr hab.).
Dopuszcza się dostarczenie recenzji sporządzonej przez doktora, który posiada dorobek
naukowy w tematyce poruszanej w artykule.
Uzupełniony formularz recenzji (oryginał) wraz z oświadczeniem należy przesłać w
formie papierowej w nieprzekraczalnym terminie do 15.05.2019 r. (dokumenty we
wskazanym terminie powinny już dotrzeć do Organizatorów) na podany poniżej adres.

OŚWIADCZENIE
Podpisane oświadczenia autorów każdego rozdziału monografii w wersji papierowej
należy pozostawić Organizatorom w dniu Konferencji lub przesłać na adres:
Idea Knowledge Future
ul. Ciernie 51
58-160 ŚWIEBODZICE
z dopiskiem na kopercie "Konferencja EUREKA" najpóźniej do dnia 15.05.2019 r.

ORGANIZATORZY NIE DOPUSZCZAJĄ OŚWIADCZENIA ORAZ
FORMULARZU RECENZJI W WERSJI ELEKTRONICZNEJ

Formularz recenzji oraz oświadczenie znajdują się poniżej.

FORMULARZ RECENZJI
Tytuł artykułu: …………………………………………………………………………………………
(DRUKOWANYMI LITERAMI)

……………………………………………………………………………………………………………
Autorzy:………………………………………………………………………………………………….
(DRUKOWANYMI LITERAMI)

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

1. Ocena artykułu w skali od 1-5 (właściwe zaznaczyć X)
1

2

3

4

5

W jakim stopniu przedstawione zagadnienie jest ważne pod
względem naukowym?
W jakim stopniu opracowanie wnosi coś nowego do literatury
przedmiotu?
W jakim stopniu opracowanie jest oryginalne, tzn. nie jest
kompilacją znanych już publikacji?
W jakim stopniu zagadnienia ujęte w opracowaniu mogą
zostać wykorzystane w praktyce bądź dla rozwoju teorii?
W jakim stopniu metody badawcze są właściwie dobrane i
zastosowane?
W jakim stopniu rozważania ujęte w artykule są przejrzyste i
logiczne?
W jakim stopniu struktura opracowania jest jasna, spójna i
konsekwentna?
W jakim stopniu ilustracje tekstu (tabele, ryciny, wykresy
itp.) są poprawnie wykonane i przedstawione?
W jakim stopniu literatura jest dobrana poprawnie
i wystarczająco?
W jakim stopniu opracowanie jest napisane poprawnym,
fachowym i zrozumiałym językiem?

2. Proszę właściwe zaznaczyć „X”
tak

nie

Opracowanie nadaje się do publikacji w przedstawionej formie
Opracowanie jest zgodne z wymogami edytorskimi dostępnymi na stronie
konferencji: www.konferencja-eureka.pl
Opracowanie zawiera między 20 000 - 22 000 znaków ze spacjami
Imię i Nazwisko oraz tytuły naukowe recenzenta

data, podpis

(DRUKOWANYMI LITERAMI)

…………………………………………
Afiliacja

……...……………………...

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

Prosimy o podanie danych kontaktowych głównego autora pracy

..............................
miejscowość, data

…………………………………………...................................................
Imię i Nazwisko
……………………………………………….......................................................
Adres zamieszkania (ulica, nr domu i mieszkania, miejscowość, kod pocztowy)
…………………………………………………………………………………...
Numer telefonu

OŚWIADCZENIE
W związku z publikacją artykułu naukowego mojego / naszego autorstwa jestem/-śmy
świadomy(a)/-mi

odpowiedzialności

karnej,

oświadczam/-y,

że

praca

pt.:

.......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................,
została napisana samodzielnie oraz nie narusza praw autorskich osób trzecich zgodnie z
Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity:
Dz.U. z 2000 roku Nr 80, poz. 904 z późn. zm.). Praca stanowi oryginalne, niepublikowane i
nieprzekazane do publikacji innemu podmiotowi dzieło. Wyrażam/-y zgodę na udostępnienie
mojej pracy w środkach masowego przekazu dla celów naukowych i dydaktycznych i
przekazuję/-emy nieodpłatnej licencji do wydania tekstu wydawcy: Idea Knowledge Future.
Wszelkie roszczenia osób trzecich spoczywają na mnie/nas jako autorze/autorach artykułu.

…………………………..…....
Podpis autora/-ów

