„Forum Nawigacji” - formularz recenzji
Informacje dla recenzenta
„Forum Nawigacji” jest polskojęzycznym czasopismem, publikującym materiały o tematyce z zakresu
szeroko pojętej nawigacji, adresowanym zarówno do studentów i młodych naukowców podejmujących
pracę naukową we wskazanym obszarze, jak i wszystkich osób chcących zaprezentować wyniki swych prac
badawczych w polskim środowisku nawigatorów. Proces recenzji artykułów ma za zadanie zapewnienie
najwyższej jakości publikowanych materiałów.
Prosimy recenzentów o zwrócenie szczególnej uwagi na nastepujące aspekty ocenianych prac:
- przynależność poruszanych zagadnień do obszaru nawigacji;
- oryginalność prezentowanych rozwiązań twórczych oraz rzetelność i kompletność prac przeglądowych;
- wiarygodność przedstawionych wyników i poprawność wniosków;
- czytelność i zrozumiałość tekstu artykułu;
- prawidłowy dobór ilustracji, ich przejrzystość i właściwy opis;
- dobór materiału bibliograficznego.
Prosimy ponadto o natychmiastową reakcję w przypadku podejrzenia możliwości naruszenia praw
autorkich/dokonania plagiatu w ocenianym materiale.
Chcielibyśmy zwrócić również uwagę na to, że drobne uchybienia językowe nie dyskwalifikują publikacji wartościowego merytorycznie materiału. Prosimy jedynie o wskazanie faktu występowania takich
uchybień w recenzowanym artykule.
Poniższy formularz prosimy wypełnić używając programu Adobe Acrobat lub Adobe Reader, następnie wydrukować, podpisać i dostarczyć do redakcji czasopisma „Forum Nawigacji” lub zeskanować
podpisany dokument i przesłać w formie elektronicznej pod adres k.zwolak@amw.gdynia.pl. Formularz
można również wydrukować i wypełnić ręcznie.
Proces recenzji prosimy rozpocząć od zapoznania się i podpisania oświadczenia o niewystępowaniu
konfliktu interesów pomiędzy recenzentem a autorem/autorami publikacji:

Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko:
Adres e-mail:
Autor/autorzy artykułu:
Miejscowość, data:

Oświadczam, że pomiędzy mną a autorem/autorami recenzowanego przez mnie artykułu nie zachodzą:
a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt);
b) relacje podległości zawodowej;
c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

..................................................
podpis recenzenta
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„Forum Nawigacji” - recenzja artykułu
Autor/autorzy artykułu:
Tytuł artykułu:
Tak

Nie

Czy temat pracy jest aktualny?

✔

✔

Nie można stwierdzić

✔

Czy poruszane zagadnienia związane są z szeroko pojętą nawigacją?

✔

✔

✔

Czy temat artykułu trafnie i precyzyjnie określa jego treść?

✔

✔

✔

Czy streszczenie jest poprawnie zredagowane?

✔

✔

✔

Czy treść artykułu jest zgodna z jego tytułem i streszczeniem?

✔

✔

✔

Czy układ artykułu jest właściwy?

✔

✔

✔

Czy autor/autorzy podaje/podają jasno, czego dokonał/dokonali
i dlaczego warto było się tym zająć?

✔

✔

✔

Czy terminologia użyta w artykule jest poprawna i zgodna
z obowiązującymi normami?

✔

✔

✔

Czy wybór odniesień bibliograficznych jest trafny i wystarczający?

✔

✔

✔

Czy materiał ilustracyjny jest czytelny i dobrany właściwie?

✔

✔

✔

Czy język artykułu jest poprawny?

✔

✔

✔

Dodatkowe uwagi na temat artykułu:

Praca nadaje się do opublikowania w czasopiśmie „Forum Nawigacji”:
- w przedstawionej formie; ✔
- po uwzględnieniu poprawek redakcyjnych; ✔
- po uwzględnieniu poprawek merytorycznych, wskazanych przez recenzenta.
Praca nie nadaje się do publikacji. ✔

✔
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podpis recenzenta
Wyczyść formularz

Drukuj formularz
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