
 

Wiadomości Naftowe i Gazownicze 

Pismo Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego 
Arkusz oceny artykułu przeznaczonego do publikacji 

 
Tytuł maszynopisu – ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Autor (Autorzy) – ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Data wpłynięcia do redakcji:          Data przekazania recenzentowi:  

1. Czy praca ze względu na poruszane zagadnienia nadaje się do  publikowania w WNiG?    tak     nie 

2. Czy tytuł pracy jest dobrym odzwierciedleniem jej zawartości?       tak     nie 

3. Czy praca spełnia wymogi formalne, tzn. czy jest zgodna z zaleceniami dla autorów  

    tekstów technicznych publikowanych w Wiadomościach Naftowych i Gazowniczych,    tak     nie 

4. Czy wszystkie ilustracje i tabele są właściwe i czytelne       tak     nie 

5. Czy tezy pracy są jasno przedstawione ?          tak     nie 

6. Czy wnioski są logiczne i uzasadnione ?          tak     nie 

7. Czy artykuł jest dobrze zredagowany ?          tak     nie 

8. Czy artykuł jest dobrze napisany pod względem stylistycznym?       tak     nie 

9. Czy powołania na literaturę są odpowiednie i czy wszystkie są konieczne?      tak     nie 

10. Czy praca może być zaakceptowana do publikacji?            

- w obecnej formie           tak   

- z małymi poprawkami              

 
/Redakcja prosi o skonkretyzowanie jakiego typu poprawki powinny zostać dokonane/   

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

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

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

- nie nadaje się do publikacji            

Uwaga. Autorzy mogą wystąpić o udostępnienie recenzji. W takim przypadku cześć ta zostaje odcięta i nie będzie udostępniona autorom. 

Nazwiska recenzentów nie są ujawniane. 

Imię i Nazwisko………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tytuł naukowy i afiliacja………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefon kontaktowy……………………………………………E-mail…………………………………………………………………………. 

Oświadczenie recenzenta. 
Zobowiązuje się nie wykorzystywać i nie udostępniać osobom trzecim tekstu recenzowanego maszynopisu i tekstu recenzji.  
Oświadczam, że nie występuje konflikt interesów ze względu na zachodzące między recenzentem, a autorem zależności: 
 1. bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne), 
 2. relacje podległości zawodowej, 
 3. bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji. 
 */Właściwe pozostawić, pozostałe skreślić/ 

 
Data………………………………………..    Podpis recenzenta………………………………………….   

      


