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RECENZJA 

tekstu zgłoszonego do 

PRZEGLĄDU PRAWA KONSTYTUCYJNEGO 

 

Tytuł recenzowanego tekstu: .……………………………………………………………….... 

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

 

Recenzent: ……………………………………………………………………………………... 

 

Czy tekst spełnia wymogi określone w art. 2 Statutu Przeglądu Prawa Konstytucyjnego, 

czyli propaguje wiedzę o państwie, prawie konstytucyjnym i systemach politycz-

nych? (TAK / NIE / CZĘŚCIOWO):  

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

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

 

***PPK***PPK***PPK***PPK***PPK*** PPK***PPK***PPK***PPK***PPK*** PPK***PPK***PPK***PPK***PPK*** 

 

CZĘŚĆ A 

OCENA OGÓLNA 

 

Czy treść tekstu odpowiada tytułowi tekstu? (TAK / NIE / CZĘŚCIOWO): 

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

Czy cel i założenia badawcze artykułu zostały we wstępie  jasno określone ? (TAK / NIE / 

CZĘŚCIOWO): 

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

Czy artykuł ma naukową, praktyczną lub edukacyjną wartość? (TAK / NIE / CZĘ-

ŚCIOWO): 

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

Czy układ tekstu jest poprawny? (TAK / NIE / CZĘŚCIOWO): 

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

Czy struktura artykułu spełnia wymogi przewidziane dla tekstu naukowego? (TAK / 

NIE / CZĘŚCIOWO): 

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

Czy tekst omawia oryginalny problem badawczy? (TAK / NIE / CZĘŚCIOWO): 

…………………………………………………………………………………………………... 
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Czy tezy / pytania badawcze prezentowane w artykule posiadają kompletne uzasadnie-

nie / odpowiedź? (TAK / NIE / CZĘŚCIOWO):  

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

Czy streszczenie tekstu wskazuje cele, zawiera główne tezy i wnioski? (TAK / NIE / CZĘ-

ŚCIOWO): 

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

 

***PPK***PPK***PPK***PPK***PPK*** PPK***PPK***PPK***PPK***PPK*** PPK***PPK***PPK***PPK***PPK*** 

 

CZĘŚĆ B 

MERYTORYCZNA OCENA TEKSTU 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Czy rezultaty badań są poznawczo, praktycznie lub edukacyjnie interesujące? (TAK / 

NIE / CZĘŚCIOWO): 

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

Czy problemy artykułu są warte dalszych badań? (TAK / NIE / CZĘŚCIOWO): 

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

 

***PPK***PPK***PPK***PPK***PPK*** PPK***PPK***PPK***PPK***PPK*** PPK***PPK***PPK***PPK***PPK*** 

 

CZĘŚĆ C 

FORMALNA OCENA TEKSTU 

 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………... 
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Czy język użyty w tekście jest poprawny ? (TAK / NIE / CZĘŚCIOWO): 

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

Czy Autor opanował technikę pisania tekstu naukowego ? (TAK / NIE / CZĘŚCIOWO): 

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

Czy przypisy są zgodne z technicznymi wytycznymi "Przeglądu Prawa Konstytucyjne-

go" ? (TAK / NIE / CZĘŚCIOWO): 

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

Czy dobór źródeł jest właściwy i pełny? (TAK / NIE / CZĘŚCIOWO): 

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

 

***PPK***PPK***PPK***PPK***PPK*** PPK***PPK***PPK***PPK***PPK*** PPK***PPK***PPK***PPK***PPK*** 

 

CZĘŚĆ D 

OCENA KOŃCOWA 

 

.......... Tekst zaakceptowany do publikacji bez poprawek 

.......... Tekst zaakceptowany do publikacji po dokonaniu nieznacznych poprawek, bez 

konieczności ponownej recenzji 

.......... Tekst zaakceptowany do publikacji po dokonaniu istotnych poprawek i ponownej 

recenzji 

.......... Tekst nie nadaje się publikacji i wymaga ponownej redakcji 

 

Uzasadnienie i sugestie dla Autora w przypadku uwag i konieczności poprawy:  

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

Inne uwagi: 

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

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

 

 

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

data                                                                                         podpis 

 


