
ISS PAS Journals – review form 
[Platforma Czasopism IS PAN – formularz recenzji]

"*" Denotes required field. After filling the form save the file at a proper location in your computer (File > Save as) and send the form to 
the Editor via email ["*" Oznacza pola obowiązkowe. Po wypełnieniu formularz należy zachować (polecenie Plik > Zapisz jako), a 
następnie przesłać drogą elektroniczną do Redakcji]

Title of the article [Tytuł pracy]*

Does the title accurately reflect the content of the article? [Czy tytuł jest adekwatny do treści artykułu?]*

Yes [Tak] No [Nie]

Is the article innovative? [Czy artykuł ma charakter nowatorski?]*

Yes [Tak] No [Nie]

Has the author used appropriate and coherent research methods throughout the article? [Czy w artykule zastosowano odpowiednią i spójną 
metodologię?]*

Yes [Tak] No [Nie]

Does the article tie adequately to the existing literature? [Czy wykorzystano w wystarczającym stopniu istniejącą literaturę przedmiotu?]*

Yes [Tak] No [Nie]

Is the interpretation logical? Are the conclusions well justified? [Czy interpretacja jest logiczna i prowadzi do uzasadnionych wniosków?]*

Yes [Tak] No [Nie]

Is the article grammatically and stylistically correct? [Czy artykuł jest poprawny pod względem językowym i stylistycznym?]*

Yes [Tak] No [Nie]

Are the figures, tables and photos appropriate and necessary? [Czy trafnie dobrano materiały dodatkowe (ilustracje, wykresy, itd.)?]*

Yes [Tak]

No [Nie]

No figures/tables/photos present in the manuscript [Brak figur/tabel/fotografii dołączonych do pracy]

What are the advantages of the article? [Jakie są mocne strony artykułu?]*

What are the disadvantages of the article? [Jakie są słabe strony artykułu?]*

Other comments: [Inne uwagi:]

If any conflict of interest exists, it is obligatory to declare it (otherwise, leave the field empty): [Recenzent, w którego przypadku występuje 
jakiegokolwiek rodzaju konflikt interesów, zobowiązany jest zgłosić ten fakt Redakcji (w przeciwnym razie prosimy nie wypełniać poniższego pola):]

Recommendation: [Rekomendacja:]*


	fc-int01-generateAppearances: 
	Recommendation: [Rekomendacja:_srfwt*D7eDSuoxm5L68Kfg: []
	If any conflict of interest ex_wVE6Tc07oNwbIsx27TTIiA: 
	Other comments: [Inne uwagi:]_xabS8PC-TRy88xaZ6LWrSg: 
	What are the disadvantages of _Phmh6LrMRgXfLsgop6rFjg: 
	What are the advantages of the_HrftMHMhdOXedR94DXbAqg: 
	Are the figures, tables and ph_Tnlg-FjQp7kJln9IINNbiw: Off
	Is the article grammatically a_NfrIrkYK2qTO36hao2edJw: Off
	Is the interpretation logical?_pxcQS*Pe1iY90-TOkW-nDA: Off
	Does the article tie adequatel_06kfcaGmbJKhSYcMrAmNtA: Off
	Has the author used appropriat_-5QsABYzQuQWrOK1SKiAsQ: Off
	Is the article innovative? [Cz_i9beDeNVpau8Ux7j3taEeA: Off
	Does the title accurately refl_KKNhY*MhYdKCVJofvgF32g: Off
	Title of the article [Tytuł pr_BPwdGvod*A7fLxsBqPvNuQ: 


