REVIEWER’S REPORT/OPINIA O PRACY

Authors: …
Title of the paper:

…

…
Yes/Tak No/Nie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Is the subject matter of the paper consistent with the scope of RaB-DiM ?
Czy temat pracy jest zgodny z zakresem tematycznym RaB-DiM?
Do the authors clearly present their results?
Czy autorzy jasno przedstawili rezultaty pracy?
Do the authors precisely specify the relation between their own and already published results?
Czy autorzy jasno przedstawili odniesienie uzyskanych rezultatów do znanych wyników badań?
Does the work contribute new elements to the established knowledge?
Czy praca wnosi nowe elementy poznawcze do stanu wiedzy i techniki?
Do the title and abstract well correspond to the contents?
Czy tytuł i streszczenie odpowiadają zawartości pracy?
Are the terminology and nomenclature correct?
Czy zastosowano właściwą terminologię?
Is the number of figures, formulas, tables appropriate?
Czy wszystkie rysunki, wzory i tablice są niezbędne i właściwie przedstawione?
Is the choice of references appropriate?
Czy wybór cytowanych publikacji jest właściwy?
Are the conclusions drawn properly from the performed research?
Czy wnioski wynikają z przeprowadzonych badań i analiz?
Is the written English correct?
Czy pod względem językowym praca jest poprawna?

11. The paper is appropriate for publication:
Praca nadaje się do publikacji:
a) in the submitted form
w przedstawionej formie
b) after editorial corrections included
po wprowadzeniu poprawek redakcyjnych
12. The paper requires essential improvements and a succeeding review
Praca wymaga znaczącego ulepszenia i kolejnej recenzji
13. The paper is not acceptable for publication
Praca nie nadaje się do publikacji
The justification of the above evaluation, especially point 4:
Uzasadnienie powyższej oceny, zwłaszcza w odniesieniu do punktu 4:
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___________________________________________________________________________
Detailed remarks for authors/Szczegółowe uwagi dla autorów:

=============================================================
For the Editorial Office/Do wiadomości Redakcji:
REVIEWER’S CONFLICT OF INTEREST DECLARATION
I declare that there is no interpersonal relation with the authors that would affect my opinion and
recommendation of the article for publication in “Roads and Bridges-Drogi i Mosty”.

………………………………

…………………………………

name and surname

date, signature

DEKLARACJA O NIEWYSTĘPOWANIU KONFLIKTU INTERESÓW
Deklaruję brak konfliktu interesów w rozumieniu Komunikatu MNiSW. 1
………………………………

…………………………………

imię i nazwisko

data, podpis
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KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie kryteriów i
trybu oceny czasopism naukowych
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