Review Sheet / Blankiet recenzji
Scientific Papers of RUT /Zeszyty Naukowe PRz
Title / Tytuł:

A Please respond to the following questions
Prosimy o odpowiedzi na następujące pytania
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See comments
Zobacz uwagi

1. Is this a new and original contribution to the literature in this field?
Czy jest to oryginalne opracowanie wśród publikacji z tego zakresu?
2. Is the organization of the paper satisfactory?
Czy układ opracowania jest zadowalający?
3. Is the length of the paper appropriate to the content?
Czy objętość opracowania jest adekwatna do jego treści?
4. Is the language and presentation clear to readers familiar with the field?
Czy język oraz sposób przedstawienia wyników jest jasny dla czytelnika?
5. Do the notation and nomenclature used meet the standards
determined in the area which the paper deals with?
Czy oznaczenia oraz terminologia odpowiadają standardom z określonej
dyscypliny nauki?
6. Do the interpretation of the results and conclusions sound logical and
justifiable in your opinion?
Czy według Pani(a) opinii interpretacja wyników oraz wnioski są logiczne i uzasadnione?
7. Does the abstract contain sufficient and useful information?
Czy streszczenie zawiera wystarczające oraz użyteczne informacje?
8. Does the title of the paper reflect sufficiently and clearly the content?
Czy tytuł artykułu jest jasny odpowiada jego treści?
9. Are the illustrations and tables all necessary and acceptable?
Czy rysunki i tabele są potrzebne oraz odpowiednie?
10. Final recommendation (to publishing purpose): paper
Wniosek końcowy (rekomendacja do celów wydawniczych): praca
accepted
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przyjęta z małymi zmianami
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przyjęta z dużymi zmianami1

rejected2
odrzucona2

verte

B Confidential/Poufne
Name and Surname/Imię i Nazwisko:
Address/Adres
…………………………….
podpis / signature
1
2

repeated review required / wymaga ponownej opinii Recenzenta
write justification please / proszę uzasadnić

C List here your detailed comments to support the responses you gave above.
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