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Jak oceniać?
czyli 

Recenzowanie dokumentu
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� oceniamy i będziemy oceniali
• opracowania naukowe (rozprawy, raporty)
• publikacje naukowe (artykuły, referaty)
• wnioski o finansowanie badań
• prace kolegów (w ramach współpracy i pomocy)
• prace studentów

� jesteśmy i będziemy oceniani
• opracowania naukowe (rozprawy, raporty)
• publikacje naukowe (artykuły, referaty)
• wnioski o finansowanie badań

DLACZEGO O TYM MÓWIMY?

tymczasowo 
w formie 
pomocy
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Recenzowanie nie jest „intratnym” zajęciem
ale
� „moralny obowiązek”
� możliwość zapoznania się z najnowszymi wynikami

źródło informacji o najnowszych trendach („hot topics”) 
i inspiracji do podjęcia nowych tematów badawczych

� szansa na skojarzenia „międzytematyczne” 
przy recenzowaniu prac o tematyce nieco odległej 
od tematu prowadzonych badań

� umiejętność recenzowania (krytycznej oceny) ułatwia 
pisanie (poprawia jakość) własnych prac

� znajomość kryteriów oceny zwiększa szanse sukcesu 
własnych prac (przyjęcia artykułu, uzyskania grantu, …)

DLACZEGO TRZEBA (WARTO) RECENZOWAĆ?
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� recenzja środowiskowa (peer-review)
� recenzja „z urzędu” (przez osobę o „wyższej 

randze”)
np. recenzja w przewodzie doktorskim

RODZAJE RECENZJI

recenzent
jawny

blind
review

recenzent
anonimowy

double-blind
review

autor
jawny

autor
anonimowy ?
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ZLECENIODAWCA 
� redakcja wydawnictwa lub czasopisma (editor-in-chief)
� komitet programowy konferencji
� instytucja finansująca badania
� instytucja nadająca tytuły/stopnie naukowe 
� … 

AUTOR

RECENZENT

dzieło

ZLECENIODAWCA
RECENZJI

decyzja
zlecenie

recenzja

RODZAJE RECENZJI (cd.)
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ANALIZA I OCENA PRACY

założenie:
praca jest poprawna

proces podobny do 
sprawdzania prac 
studentów przez 
nauczyciela akademickiego

≠analiza pracy 
przekazanej 
do recenzji

recenzja

analiza pracy 
opublikowanej

Ocenie podlega
� zawartość merytoryczna 
� sposób prezentacji

Nie powinny być publikowane prace zawierający ciekawe
wyniki/idee źle opisane. Decyzji o odrzuceniu pracy może 
(powinna) towarzyszyć zachęta do nadesłania nowej wersji.

[A.J. Smith, IEEE Computer, 1990]
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PODSTAWOWE ZADANIE RECENZENTA
Ocenić, czy praca wnosi dostateczny wkład do 
rozwoju wiedzy w rozpatrywanej dziedzinie

A good article says something new or says something old in a new way.
[From the Editor, IEEE Software, 2002]

OCENA PRACY (PUBLIKACJI) NAUKOWEJ

� nowe, interesujące wyniki (research paper)
• nowe wyniki

także „mało znaczące” lecz nieoczekiwane wyniki, 
mogące zainicjować nowe badania

• oryginalne postawienie problemu badawczego
• nowy dowód/potwierdzenie znanego wyniku
• zakwestionowanie uznanych (opublikowanych) wyników lub 

nowe argumenty w kontrowersyjnej kwestii
� nowatorski sposób przedstawienia znanych wyników
� użyteczny przegląd (survey) lub tutorial
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AUTOR

recenzent
1

decyzja,
uwagi recenzentów

recenzja 1

RODZAJE RECENZJI (cd.)

redaktor,
komitet 

programowy
recenzent

krecenzja k

niekoniecznie 
pełne recenzje

RECENZJA: 2 części
� dla zleceniodawcy 
� dla autora
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ZAWARTOŚĆ RECENZJI

� podsumowanie osiągnięć/wyników (dla 
zleceniodawcy + jako dowód zrozumienia)

� uzasadnienie rekomendacji i poszczególnych ocen 
punktowych

� lista koniecznych i sugerowanych zmian 
(zwłaszcza w przypadku pozytywnej rekomendacji)

� [sugestie innego miejsca publikacji] (z powodu 
tematyki lub charakteru publikacji, a nie jakości) 

� [samoocena kompetencji (do recenzowania)]
� [przekonanie co do przedstawionej rekomendacji]
� [inne uwagi dla zleceniodawcy (nie dla autora)]
� ogólna rekomendacja
� ocena (punktowa) poszczególnych aspektów pracy

tylko dla
zleceniodawcy
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OGÓLNA REKOMENDACJA

� przyjąć 
� przyjąć po (drobnych) poprawkach autora
� zasugerować przygotowanie przez autora 

nowej wersji (do ponownej recenzji)
� odrzucić

nie w 
przypadku 
konferencji

ITC’05
� Award quality 
� Definite Accept
� Marginal Accept
� Marginal Reject
� Definite Reject
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KRYTERIA OCENY PUBLIKACJI NAUKOWEJ

� częściowo zależne od 
� dziedziny/dyscypliny naukowej
� miejsca publikacji 

np. preferencje dla prac bardziej teoretycznych lub bardziej 
praktycznych

� mniej lub bardziej szczegółowo sformułowane przez 
zleceniodawcę recenzji
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KRYTERIA OCENY PUBLIKACJI NAUKOWEJ (cd.)

� wartość poznawcza
� oryginalność (innowacyjność)
� znaczenie praktyczne (użyteczność) wyników

• odniesienie do rzeczywistości
• aktualność (niezawodność komputera z elementów MSI)

� przewidywane zainteresowanie odbiorców 
(czytelników czasopisma, uczestników konferencji)

� poprawność merytoryczna 
� ilość tekstu na jednostkę „przyrostu wiedzy”

Minor improvement with major machinery
[I. Parberry, SIGACT News, 1989]

� jakość prezentacji
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POPRAWNOŚĆ MERYTORYCZNA
� metodyka badań

• postawienie problemu
• założenia, model badanego zjawiska/procesu
• metoda badawcza i użyte narzędzia (analiza, symulacja, 

badania doświadczalne)

� zawartość (treść) publikacji
• osadzenie problemu we właściwym kontekście (odwołania 

do wcześniejszych prac)
• poprawność formalna (wzory, algorytmy, …)
• stwierdzenia/wnioski/tezy poparte wynikami badań (a nie 

opinie/spekulacje „na wyrost”)
• analiza ograniczeń metody/obszaru zastosowań
• porównanie z wynikami innych autorów
• brak treści zbędnych (zwłaszcza elementów komercyjnych)

KRYTERIA OCENY PUBLIKACJI NAUKOWEJ (cd.)
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OGÓLNE ZASADY RECENZOWANIA

� ogólna rekomendacja (przyjąć/odrzucić) - może 
być zależna od przeznaczenia pracy
• IEEE Trans. on Computers
• II Mazurskie Sympozjum Siatkówki Plażowej i 

Informatyki
kryterium: średni poziom publikowanych prac
ocena jakości pracy – bardziej niezależna

� wskazanie mocnych i słabych stron
� krytyka konstruktywna (wskazówki i sugestie, 

jak poprawić)
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OGÓLNE ZASADY RECENZOWANIA (cd.)

� uwagi - zwłaszcza krytyczne - powinny raczej 
dotyczyć dzieła, a nie autora

W artykule nie przedstawiono …
Niewłaściwie sformułowano ...
lepsze niż 
Autor nie przedstawił …
Autor niewłaściwie sformułował ... 

� uwagi krytyczne nie powinny być „niegrzeczne”
Nawet jeśli recenzja jest anonimowa, obowiązuje zasada: 
„pisz tak, żebyś mógł odczytać w obecności autora”

� nie powinny być stosowane „podwójne standardy”
Krytyka nie powinna wykraczać poza standardy 
stosowane we własnych pracach
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PRZYPADKI SZCZEGÓLNE

� wykrycie plagiatu
→→→→ informacja do zleceniodawcy (bez recenzji)  

� wykrycie przypadku wielokrotnego wykorzystania 
wyników przez autora
� podwójne zgłoszenie (bez odpowiedniej informacji) 

→→→→ informacja do zleceniodawcy (bez recenzji)
� zgłoszenie odrzuconej (z powodów merytorycznych) pracy w 

inne miejsce (bez dokonania istotnych zmian) 
→→→→ informacja do zleceniodawcy (z poprzednią recenzją)

� zgłoszenie referatu opublikowanego w materiałach 
konferencyjnych (rozszerzona wersja) do czasopisma 
→→→→ zwykle dopuszczalne – normalna recenzja 

� autoplagiat (incremental contribution)
→→→→ informacja do zleceniodawcy (ew. recenzja po konsultacji)

Rekomendacja negatywna (przez domniemanie)
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OGÓLNE ZASADY RECENZOWANIA (cd.)

REKOMENDACJA NEGATYWNA
� niska wartość merytoryczna 
� niska jakość prezentacji 
� temat poza zakresem zainteresowań (czytelników, 

a nie – recenzenta)
� nieodpowiedni charakter lub poziom rozważań 

(np. zbyt teoretyczne)
� plagiat lub wielokrotne wykorzystanie wyników
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RECENZJA „NIEPEŁNA”
� plagiat lub wielokrotne wykorzystanie wyników
� wskazanie poważnych (niekorygowalnych) błędów
� nieczytelność tekstu
� niska (negatywna) samoocena kompetencji przez 

recenzenta

OGÓLNE ZASADY RECENZOWANIA (cd.)
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KIEDY ODMÓWIĆ RECENZOWANIA?

� konflikt interesów (zagrożenie bezstronności opinii)
• osobiste lub służbowe (zawodowe) relacje - negatywne lub 

pozytywne
• praca nad rozwiązaniem tego samego problemu
• współzawodnictwo w dostępie do zasobów (wniosek o grant)

� niska (negatywna) samoocena kompetencji przez 
recenzenta 

uzasadnienie właściwe: 
tematyka zbyt odległa od zainteresowań

uzasadnienie wątpliwe (w wielu przypadkach): 
nieznajomość najnowszych wyników badań

� niemożność dotrzymania terminu

Decyzja powinna być natychmiast przekazana 
zleceniodawcy

w niektórych przypadkach – po konsultacji ze zleceniodawcą
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� Czy uwzględniać reputację autora?
� Czy można i należy porozumiewać się z autorem 

w trakcie procesu recenzowania?
• dozwolone za zgodą zleceniodawcy recenzji 
• dobrowolne
• może być celowe (jeśli recenzujemy extended summary)

� Czy wypada sugerować zgłoszenie pracy do mniej 
renomowanego pisma/konferencji?

� Czy wypada sugerować włączenie własnych prac 
do bibliografii? 

� Dylemat „dobrego wujka”

INNE DYLEMATY RECENZENTA
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� W jakim stopniu można wykorzystać wiedzę 
wyniesioną z recenzowania?

praca recenzowana - materiał poufny: 
nie wolno rozpowszechniać przed opublikowaniem 
(udostępnić kolegom); ew. za zgodą autora
inspiracja dla własnych badań? 

INNE DYLEMATY RECENZENTA (cd.)
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� ocena stronnicza
wynikająca z ukształtowanego nastawienia (pozytywnego 
lub negatywnego) do tematu lub autora 

� ogólne stwierdzenia/oceny bez uzasadnienia
Artykuł wnosi istotny wkład do rozwoju wiedzy.
Wnioski sformułowane przez autora nie są prawidłowe.

� niekompletna recenzja (za wyjątkiem szczególnych 
sytuacji)

� długa lista drobnych błędów (często o charakterze 
redakcyjnym) jako główny powód negatywnej 
rekomendacji

NIEWŁAŚCIWE ZACHOWANIE RECENZENTA
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ROZSĄDEK PONAD WSZYSTKO

Wytyczne i wskazówki dotyczące postępowania 
recenzenta sformułowane w postaci „suchych” 
reguł

jednak 
Nie powinny być traktowane jako dogmat

Intencja:
Zwrócić uwagę recenzenta na pewne kwestie

NAJWAŻNIEJSZY JEST ZDROWY ROZSĄDEK !
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JAK REAGOWAĆ NA KRYTYCZNĄ RECENZJĘ?

Decyzja: 
ODRZUCENIE PRACY
a) Świadomość nienajwyższej jakości pracy

→→→→ zaakceptuj „wyrok”  
b) Przekonanie o wartości pracy

„recenzent jest niekompetentny lub stronniczy lub 
nie przeczytał dokładnie pracy”  
A może zawinił brak umiejętności pisania tekstów 
technicznych? 

recenzent nie zrozumiał postawienia problemu lub istoty 
„genialnego rozwiązania”

→→→→ nie poddawaj się  
� Popraw, co możesz (część uwag jest zasadna!)
� Wyślij gdzie indziej
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Decyzja: 
SUGESTIA PRZYGOTOWANIA NOWEJ WERSJI Z 
UWZGLĘDNIENIEM UWAG RECENZENTÓW

Przy ponownym zgłoszeniu:
odniesienie do każdej krytycznej uwagi recenzentów
(nie wolno niczego przemilczeć)
a) zmiana + informacja do redaktora o zmianie
b) informacja o odrzuceniu krytycznej uwagi ze 

szczegółowym uzasadnieniem

JAK REAGOWAĆ NA KRYTYCZNĄ RECENZJĘ?
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Decyzja: 
SUGESTIA PRZYGOTOWANIA NOWEJ WERSJI Z 
UWZGLĘDNIENIEM UWAG RECENZENTÓW

PRZYKŁAD: Artykuł zgłoszony do IEEE Trans. CAD

Recommendation [od wydawcy]
--------------

Resubmit after Minor Revision for Review Comments to the Author 
...
The reviewers make several constructive comments that the authors 
should use to prepare a revised version (with reviewer rebuttals 
attached to the end of the paper).

Artykuł – 36 stron (po poprawkach)
Odpowiedź na uwagi (czterech) recenzentów – 9 stron

JAK REAGOWAĆ NA KRYTYCZNĄ RECENZJĘ?
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Jak oceniać?
czyli 

Recenzowanie dokumentu


