
Kilka ważnych informacji!

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  posiadająca  minimum  stopień
naukowy dr hab.). Dopuszcza się dostarczenie recenzji sporządzonej przez doktora, który
posiada  dorobek  naukowy  w  tematyce  poruszanej  w  artykule.  Uzupełniony  formularz
recenzji (kopia w postaci skanu) wraz z oświadczeniem należy przesłać  na adres mailowy:
kamena1933@onet.com.pl 

OŚWIADCZENIE: Podpisane  oświadczenia  autorów  każdego  rozdziału  monografii  w
formie kopii (skanu) należy przesłać również na wskazany wcześniej adres mailowy.

OPŁATY: opłata  za  publikację  pojedynczego  artykułu  wynosi  170  zł  brutto,  płatne  na
następujace dane:

Fundacja Kamena1933
ul. Różana 28
22-100 Chełm
konto: PKO BP 70 1020 3150 0000 3302 0096 9261 
tytułem: monografia / Wschodnie Forum Nauki / seria I



FORMULARZ RECENZJI ARTYKUŁU

do publikacji w monografii wieloautorskiej

Wschodnie Forum Nauki seria I

Tytuł artykułu:

Kryterium oceny Tak Nie Uwagi

Czy tytuł artykułu odpowiada zawartości?

Czy cel artykułu jest wyraźnie zarysowany i zrealizowany?

Czy artykuł pod względem merytorycznym stanowi nowe 
ujęcie problemu?

Czy w artykule wykorzystano metody właściwe dla danej 
dyscypliny?

Czy analiza i interpretacja danego materiału jest 
przedstawiona w sposób właściwy i wyczerpujacy?

Czy układ artykułu i jego struktura wewnętrzna jest 
właściwa?

Czy dobór źródeł i literatury przedmiotu jest właściwy z 
punktu widzenia podejmowanego tematu?

Czy artykuł kwalifikuje się do druku w obecnej postaci?

Czy strona formalna artykułu jest właściwa?

Data i podpis osoby recenzujcej (posiadajacej stopień dra hab.):  



Prosimy o podanie danych kontaktowych głównego autora pracy 

miejscowość, data:

Imię i Nazwisko:

Adres zamieszkania (ulica, nr domu i mieszkania, miejscowość, kod pocztowy):

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: Wydawnictwo Episteme.
Wszelkie roszczenia osób trzecich spoczywają na mnie/nas jako autorze/autorach artykułu.

Podpis autora/-ów 


