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*
Polish

(Czy tematyka opracowania dotyczy ważnego problemu?
Czy tematyka artykułu mieści się w profilu AUNC, Ekonomia?)*

dla autorów
dla bibliotekarzy

słabo

(Czy tematyka opracowania dotyczy ważnego problemu?
Czy tematyka artykułu mieści się w profilu AUNC, Ekonomia?)*
słabo
Wszystkie
(Czy artykuł ma logiczną strukturę?
Czy artykuł napisany jest w sposób zrozumiały?)*

Szukaj

słabo

(Czy tytuł artykułu wystarczająco odzwierciedla jego treść?)*

wg numeru
wg autora

słabo

wg tytułu
Inne czasopisma

(Czy streszczenie dobrze odzwierciedla treść artykułu?
Czy streszczenie zawiera odniesienia do metody badania i wyników?)*
słabo

(Czy we wprowadzeniu określony jest cel badawczy?
Czy wprowadzenie zawiera przegląd literatury w zakresie przedmiotu badań?)*
słabo

(Czy metodologia jest jasno przedstawiona?
Czy Autor używa odpowiedniej metody do realizacji celu?)*

analiza falkowa analiza skupień bezpośrednie
inwestycje zagraniczne estymator jądrowy funkcja
odpowiedzi na impuls konkurencyjność
logistyka małe i średnie przedsiębiorstwa
nieliniowość potrzeby społeczne prognozowanie
reguła Taylora rynek pracy ryzyko kredytowe
specjalne strefy ekonomiczne trend przestrzenny
wariancja ceny województwo kujawskopomorskie wynagrodzenia wzrost gospodarczy
zmowa jawna i milcząca

słabo

(Czy wyniki są jasno przedstawione?
Czy są odniesienia do istotnych prac/badań innych autorów?)*
słabo
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(Czy wyciągnięte wnioski są poprawne?)*
1. Zasady wprowadzania DOI.
__________________________________

słabo

(Czy Autor wykorzystał najnowszą literaturę/badania w obszarze badań?
Czy w pracy właściwie wykorzystano odpowiednią literaturę?)*

2. Filmy, jak korzystać z Platformy Czasopism.
__________________________________

słabo

(Czy przedstawienie danych i ich interpretacja jest prawidłowa?
Czy tabele są poprawnie nazwane i ponumerowane?)

3. Indeksowanie czasopism - zobacz polecane
bazy.
__________________________________

słabo

(Czy wykresy, rysunki i schematy prawidłowo ilustrują omawiane zagadnienie?)

The journal content is indexed in CrossCheck, the
CrossRef initiative to prevent scholarly and
professional plagiarism

słabo

*
słabo

*
odrzucić

zamknij
* Oznacza wymagane pole
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