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Informacje dodatkowe i stopka – str. 387 



Informacje dodatkowe 

1. Lista recenzentów współpracujących jest opublikowana w czwartym numerze 
Zeszytów Naukowych Politechniki Rzeszowskiej, Mechanika, z. 87 (4/2015) oraz za-
mieszczona na stronie internetowej: 

 http://oficyna.portal.prz.edu.pl/pl/zeszyty-naukowe/mechanika/ 

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/mechanika/ 

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/mechanika/ 

 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/mechanika/ 

 
 
 
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, Mechanika,  
z. 87 (4/2015). 
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