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СКАЛА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СТАТИЯТА 
 

 
ОПРЕДЕЛЯНЕ И МОНИТОРИНГ НА СТАТИЯТА  

• Дата на получаване на статията  

• Заглавие на статията  

• Дата на изпращане на рецензента 

 

ФОРМУЛЯР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ТЕКСТОВЕ 

 

Скалата за научно оценяване е предназначена да хармонизира работата на рецензентите; тя може да бъде 
предоставена анонимно и на авторите и на рецензентите след съгласуване с организационния комитет.  

 

Указания към рецензента 

 

Съобразявайки структурните елементи на текста за научна статия, тук ще откриете нейните раздели и части. 
Подчертайте избора на Вашата оценка и направете коментар: 

0. РЕЗЮМЕ (Цел, методология, резултати, обсъждане, перспектива) : 300 думи 
 

• Недостатъчно 

• Добре 

• Много добре 

• Отлично 
 

1. Увод (обосновка на темата, целта на текста, план на организация на текста …) 
 

• Недостатъчно 

• Добре 

• Много добре 

• Отлично 
 

2. ПОСТАНОВКА НА ПРОБЛЕМА (Социален контекст, интервенционни проблеми, научна значимост, 
убедителност на резултатите, обясненение на проблема …) 
 

• Недостатъчно 

• Добре 

• Много добре 

• Отлично 
 

3. РЕФЕРЕНТНА РАМКА (Обяснение на понятия и конструкти, подходящи теории и модели, цели, 
изследователски въпрос…) 

 

• Недостатъчно 

• Добре 

• Много добре 

• Отлично 
 

4. МЕТОДОЛОГИЯ (методология, участващи или референтна популация, методи и корпус от инструменти, 
инструменти за събиране и анализ на данни, в съответствие с целите и т.н.) 
 

• Недостатъчно 

• Добре 
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• Много добре 

• Отлично 
 

5. РЕЗУЛТАТ (релевантност на данните, връзка с обявените цели, яснота на аргументите и т.н.) 
 

• Недостатъчно 

• Добре 

• Много добре 

• Отлично 
 

6. ОБСЪЖДАНЕ  (Справка с предишни изследвания, съществуващи ограничения, други последствия ...) 

 

• Недостатъчно 

• Добре 

• Много добре 

• Отлично 
 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ (Напомняне на целта, обобщение на получените резултати, перспективи за бъдещи 
разработки и т.н.)  

 

• Недостатъчно 

• Добре 

• Много добре 

• Отлично 
 

8. ФОРМА (ограничение за броя на знаците, ниво на езика за научна разработка, спазване на 
граматически правила, дефиниция на терминологии, заглавия, подзаглавия, таблици и фигури, съответствие 
със стандартите на APA и др.). 
 

• Недостатъчно 

• Добре 

• Много добре 

• Отлично 

9. КОМЕНТАРИ  
 
 

Благодарим за Вашето участие! 
 
 

 


