Wskazówki dla Autorów
Prosimy o przysyłanie artykułów w formie elektronicznej na CD lub jako załącznik do e-maila wraz z
wydrukiem.
Objętość artykułu nie powinna przekroczyć 10 stron formatu A-4.
Artykuł powinien zawierać (proszę zachować podaną kolejność):
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

imię i nazwisko Autora(ów),
miejsce pracy Autora(ów),
tytuł w języku polskim,
streszczenie w języku polskim,
słowa kluczowe w języku polskim,
tytuł w języku angielskim,
streszczenie w języku angielskim,
słowa kluczowe w języku angielskim,
treść artykułu z podziałem na numerowane podtytuły, np. wstęp, rozwinięcie, część
eksperymentalna, podsumowanie, wnioski,
10) spis literatury (pozycje literaturowe powinny być numerowane zgodnie z kolejnością ich cytowania
w tekście),
11) informację o Autorze(ach) (tytuł naukowy, miejsce pracy),
12) spis tablic, rysunków i fotografii z podpisami w języku polskim i angielskim,
13)

Czcionka – Times New Roman 11 pkt, odstępy pomiędzy wierszami co 13 pkt (w
Wordzie zaznacza sie to : Interlinia: dokładnie: co 13 pkt)
Marginesy : od góry 1,5 cm; od dołu 2,5 cm; z prawej strony 1,6 cm; z lewej strony 3 cm.
Literatura, na którą Autor powołuje się w tekście, powinna być zestawiona na końcu artykułu w
następującym porządku:
 Książki — inicjały imion i nazwisko(a) autora(ów), tytuł książki, tom, wydawnictwo, miejsce
wydania, rok wydania.
Przykład:
1. A. Smith, Inorganic Primer Pigments, Federation of Societies for Coatings Technology, Philadelphia
1988.
 Czasopisma — inicjały imion i nazwisko(a) autora(ów), tytuł czasopisma, tom (wytłuszczony),
numer, rok wydania, numer strony.
Przykład:
1. W. Kozłowski, J. Flis, Corros. Sci. 32, 8 (1991) 861.
 Materiały konferencyjne — inicjały imion i nazwisko(a) autora(ów), nazwa konferencji, miejsce
i rok konferencji, tom materiałów konferencyjnych strona lub numer referatu.
Przykład:
1. E. Śmieszek, E. Kamińska, XXII FATIPEC Congress, vol. 2, Budapest, 1994, 34.
2. J. Flis, Konferencja Naukowo-Techniczna „Nauka i Praktyka w Walce z Korozją”, Kule, 1994, ref. 5.
W przypadku cytowania pracy doktorskiej lub patentu należy podać nazwisko autora, tytuł pracy,
nazwę instytucji lub firmy, którą reprezentuje autor, datę i numer patentu. Odniesienia do stron
internetowych powinny zawierać nazwę firmy, do której witryna należy i dokładny adres strony www.
Fotografie, rysunki i wykresy powinny być wydrukowane w odcieniach szarości. Elektroniczna ich
wersja powinna być zapisana w formacje jpg, eps, tiff oraz umożliwić druk w odcieniach szarości

