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Изпращаме Ви статията със заглавие:
с молба да бъде рецензирана и преценена пригодността ú за публикуване в списанието.
Моля, изпратете в редакцията рецензираната статия с Вашите бележки към авторите.
ПОКАЗАТЕЛИ
1. Предметът на статията – подходящ ли
е за списанието?
2. Заглавието на статията – дава ли ясна
и точна представа за съдържанието ú?
3. Резюмето – разбираемо ли е, когато
се чете самостоятелно, посочва ли
ясно новите факти и научния принос,
отразени в статията?
4. Ключови думи – подходящо ли са
избрани?
5. Въведение – представя ли
обективно и обстойно състоянието на
проблема
в
национален
и
международен аспект, дава ли
обосновка на целта?
6. Целта на изследването – ясно ли е
формулирана и съответства ли на
установеното в изследването?
7. Надеждни ли са приложените
методи на изследване и ясно ли са
посочени?
8. Резултатите от изследването –
представени ли са ясно и задълбочено,
сравнени ли са с подобни, предходни
проучвания?
Обсъждането – научно ли е и в
съответствие
със
съвременното
състояние на проблема?
9. Верни ли са интерпретациите и
заключенията и произлизат ли от
посочените данни?
10. Приложени ли са подходящи
статистически методи при обработката
на данните?
11. Изводи – формулирани ли са
конкретно, точно и ясно, свързано с
резултатите?

КОМЕНТАР

12. Добре ли са оформени таблиците и
фигурите?
13.
Съответства
ли
цитираната
литература
на
изследването
и
представена ли е според изискванията
на списанието?
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ОБЩА ОЦЕНКА НА СТАТИЯТА
Статията може да се приеме за публикуване в представената форма
Статията е приемлива след малки корекции
Статията е приемлива след големи корекции
Статията не може да бъде публикувана
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