
Informacje dla autorów artyku ów  
Obj to  artyku u wraz z rysunkami i tablicami nie powinna przekracza  arkusza wy-
dawniczego, tzn. oko o 2 stron formatu A4 pisanych czcionk  Times New Roman lub 
Arial  pt. z odst pem pojedynczym.  

Artyku  powinien zawiera :
− tytu  i streszczenie w j zyku polskim; 
− tytu  i streszczenie w j zyku angielskim; 
− imi /-ona/ i nazwisko/-a/ autora/-ów/, informacj  o miejscach pracy autora/-ów/ oraz  

e-mail;
− tre  artyku u + literatur ;
− krótki yciorys (uko czone studia, praktyka zawodowa, zainteresowania naukowe, 

udzia  w gremiach naukowych itp.), fotografi  legitymacyjn .

Streszczenia artyku u maj  mie  obj to 5÷20 wierszy.  
Tekst powinien by  pisany w sposób ci g y, w uk adzie jednokolumnowym w edytorze 
WORD. Wszystkie marginesy po 2 cm. 
Rysunki (formaty Microsoft Word, MS Draw lub CorelDRAW) oraz tablice powinny 
by  wmontowane w tekst, podpisane oraz ponumerowane, a tak e posiada  odniesienia 
w tek cie.
Wzory matematyczne musz  znajdowa  si  w oddzielnych wierszach tekstu, a numery 
powinny by  umieszczone z prawej strony w nawiasach ( ). 
Cytowania literatury nale y uj  w nawiasy [ ], a spis literatury (w kolejno ci alfa-
betycznej) wykona  zgodnie z PN-79/N-0 222 oraz PN-82/N-0 52.0 − ksi ki: autor, 
tytu , miejsce wydania, wydawnictwo, rok; artyku y, materia y konferencyjne: autor, tytu ,
nazwa (czasopisma, konferencji), miejsce wydania, rok, tom, zeszyt, strony.  
Tekst i rysunki powinny by  dostarczone w wersji elektronicznej (na dyskietce) wraz 
z  kopi  wydruku z edytora WORD.  
Materia y przeznaczone do druku w roczniku nale y sk ada  u redaktora lub sekretarza 
Komitetu Redakcyjnego Rocznika.  

Zg oszenia artyku ów prosimy przesy a  na adres: 
Katedra Telekomunikacji 
Akademia Górniczo-Hutnicza 
30-059 Kraków 
Al. Mickiewicza 30 
z dopiskiem „Rocznik”

Sprzeda  detaliczn  i wysy kow , po otrzymaniu 
zamówienia, prowadzi kiosk AGH: 
Sprzeda  Uczelnianych Wydawnictw 
Naukowo-Dydaktycznych AGH  
Bogumi a M sior  
30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30 
tel. (0- 2) 634 46 40 


