Wydano za zgodą Rektora
Redaktor naczelny
Wydawnictw Politechniki Rzeszowskiej
prof. dr hab. inż. Leonard ZIEMIAŃSKI
Rada Naukowa
prof. Lúbomir BEŇA (Słowacja), prof. Victor BOUSHER (Ukraina)
prof. Stanisław GRZYBOWSKI (USA), prof. Michal KOLCUN (Słowacja)
prof. Stefan KULIG (Niemcy), dr hab. Grzegorz MASŁOWSKI (Polska)
prof. Stanisław PIRÓG (Polska)
Komitet Redakcyjny
(afiliacja: Polska)
redaktor naczelny
prof. dr hab. inż. Lesław GOŁĘBIOWSKI
redaktorzy tematyczni (naukowi)
dr hab. inż. Adam BRAŃSKI, prof. PRz
dr hab. inż. Marek GOTFRYD, prof. PRz
dr hab. inż. Stanisław PAWŁOWSKI, prof. PRz
dr hab. inż. Zbigniew ŚWIDER, prof. PRz
redaktor statystyczny
dr inż. Wiesława MALSKA
sekretarz redakcji
dr inż. Robert ZIEMBA
członkowie
dr inż. Robert HANUS
dr inż. Mariusz MĄCZKA
Redaktor językowy
Piotr CZERWIŃSKI
Przygotowanie matryc
Robert ZIEMBA
p-ISSN 0209-2662
e-ISSN 2300-6358
Wersja drukowana Zeszytu jest wersją pierwotną.
Redakcja czasopisma: Politechnika Rzeszowska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki,
ul. W. Pola 2, 35-959 Rzeszów (e-mail: ziemba@prz.edu.pl)
http://oficyna.portal.prz.edu.pl/pl/zeszyty-naukowe/elektrotechnika
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów (e-mail:oficyna1@prz.edu.pl)
http://oficyna.portal.prz.edu.pl
Informacje dodatkowe – str. 79

Informacje dodatkowe
1. Lista recenzentów współpracujących jest opublikowana w numerze 292 Zeszytów
Naukowych Politechniki Rzeszowskiej, Elektrotechnika z. 34 (4/2015) oraz zamieszczona na stronie internetowej:
http://oficyna.portal.prz.edu.pl/pl/zeszyty-naukowe/elektrotechnika/
2. Zasady recenzowania są udostępnione na stronie internetowej:
http://oficyna.portal.prz.edu.pl/zasady-recenzowania/
3. Informacje dla autorów artykułów są udostępnione na stronie internetowej:
http://oficyna.portal.prz.edu.pl/informacje-dla-autorow/
4. Formularz recenzji jest udostępniony na stronie internetowej:
http://oficyna.portal.prz.edu.pl/pl/zeszyty-naukowe/elektrotechnika/
5. Instrukcja dla autorów omawiająca szczegółowo strukturę artykułu, jego układ, sposób
przygotowywania materiału ilustracyjnego i piśmiennictwa jest zamieszczona na
stronach internetowych:
http://oficyna.portal.prz.edu.pl/pl/instrukcja-dla-autorow/
oraz
http://oficyna.portal.prz.edu.pl/pl/zeszyty-naukowe/elektrotechnika/
w zakładce „Instrukcja dla autorów”.
6. Dane kontaktowe do redakcji czasopisma, adresy pocztowe i e-mail do przesłania
artykułów oraz dane kontaktowe do wydawcy są podane na stronie internetowej
(Komitet Redakcyjny):
http://oficyna.portal.prz.edu.pl/pl/zeszyty-naukowe/elektrotechnika/

Zasady recenzowania, informacje dla autorów, formularz recenzji, instrukcja dla autorów
i dane kontaktowe do redakcji czasopisma i wydawcy są również opublikowane
w czwartym numerze Zeszytów Naukowych Politechniki Rzeszowskiej, Elektrotechnika,
z. 34 (4/2015).
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