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Od Redakcji 

 

 

Redakcja Czasopisma KOMPOZYTY/COMPO-

SITES uprzejme informuje, że wprowadza nowe zasa-

dy przyjmowania artykułów do druku w 2012 roku. 

Zmiany te wynikają z nowego panelu Redakcji  

dla Autorów i Recenzentów, opracowanego i urucho-

mionego w ramach projektu pt. „Unowocześnienie  

i umiędzynarodowienie czasopisma KOMPOZYTY/ 

COMPOSITES” finansowanego przez Ministerstwo 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego (program „Index 

Plus”). Szczegółowe zasady, zarówno dotychczas 

stosowane, jak i nowe, zostały przedstawione łącznie 

w niniejszym numerze czasopisma na stronie 359 

(Procedury czasopisma Kompozyty) oraz w Internecie 

na naszej stronie www.kompozyty.ptmk.net  

Prosimy PT Autorów o bezwzględne stosowanie 

się do wymienionych procedur i uzupełnionych 

„Wskazówek dla Autorów”. 

Informujemy ponadto, że w celu lepszego odbioru 

naszego czasopisma przez czytelników zagranicznych 

podjęliśmy także działania mające na celu zmianę 

tytułu naszego czasopisma (od Nr 1/2012) przy za-

chowaniu jego dotychczasowej specyfikacji. Czasopi-

smo z nowym tytułem należy traktować jako kontynua-

cję dotychczasowego. 

From the Editors 

 
 

The Editors of KOMPOZYTY/COMPOSITES 

Journal would like to announce that in 2012 new rules 

of paper acceptance for publishing have been 

introduced. These changes arise from the Editors’ 

new panel for Authors and Reviewers developed and 

launched within the project: “Modernization and 

Internationalization of KOMPOZYTY/COMPOSITES 

Journal”  funded by the Ministry of Science and  

Higher Education” (“Index Plus” Programme). 

Detailed rules, both those applied so far and new  

ones have been presented in this issue of the Journal 

on page 359 (Kompozyty/Composites Journal 

Procedures) and on the Internet on our website 

www.composites.ptmk.net 

The Authors are kindly requested to carefully 

follow the aforesaid procedures and the amended 

“Guidelines for Authors”.  

We also would like to state that in order to 

improve the reception of our Journal by foreign 

readers, we took actions to change the Journal title 

(from No. 1/2012), while retaining its existing 

specification. The Journal with the new title should be 

regarded as the continuation of the Journal published  

so far.  

 


