KONTAKT
knv@pwsz-ns.edu.pl
http://it.pwsz-ns.edu.pl/vehiculum
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Instytut Techniczny
Ul. Zamenhofa 1a
33-300 Nowy Sącz
Z dopiskiem „Międzynarodowa Konferencja Naukowa”

ZASADY REJESTRACJI
Skan wypełnionej karty zgłoszenia oraz potwierdzenie
przelewu należy przesłać emailem na adres:
knv@pwsz-ns.edu.pl

ORGANIZATOR
Koło Naukowe „VEHICULUM” działające przy Instytucie
Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w
Nowym Sączu

PRZEWODNICZĄCY KONFERENCJI
dr inż. Sławomir Kowalski

SEKRETARZ KONFERENCJI
dr Aldona Wota, dr Monika Golonka, dr inż. Tomasz Kądziołka

KOMITET ORGANIZACYJNY
SPONSORZY

Zaproszenie

mgr inż. Marcin Dębiński, mgr inż. Krystian Kiercz, inż. Mikołaj
Radzik, inż. Rafał Krok, Mateusz Nowak

Międzynarodowa Konferencja
Naukowa

„Przemysł i systemy
transportowe”

KOMITET NAUKOWY
Prof. dr hab. inż. Andrzej Niewczas, prof. dr hab. inż. Janusz
Jakóbiec, prof. dr hab. inż. Bogusław Cieślikowski, prof. dr hab.
inż. Adam Ruszaj, dr hab. Mariusz Cygnar, dr hab. inż.
Stanisław Pytel, dr hab. inż. Marek Babeł

MIEJSCE KONFERENCJI
Ukraina, Lwów
Wyjazd z Nowego Sącza ok. godz. 4:00

Konferencje wpisuje się w obchody dwudziestolecia
powstania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym
Sączu

KOMUNIKAT 1

TERMINY
11.02.2018: rejestracja uczestników wraz z opłatą
25.02.2018: przesłanie streszczeń i pełnych tekstów artykułów

Nowy Sącz – Lwów
19 - 21 kwiecień 2018

TEMATYKA
Problemy współczesnego przedsiębiorstwa:





















zarządzanie w przedsiębiorstwie
problemy ekonomiczne przedsiębiorstwa
infrastruktura przemysłowa
architektura przemysłowa
mechatronika w przemyśle
metrologia
elektrotechnika, elektronika i automatyka
mechanika w przemyśle
budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń
systemy informatyczne w przemyśle
ekologia a współczesny przemysł
systemy informatyczne w przemyśle
bezpieczeństwo i higiena pracy
profilaktyka zdrowia pracowników
logistyka w przedsiębiorstwie
aspekty psychologii w przedsiębiorstwie
znaczenie kursów i szkoleń w funkcjonowaniu firmy
języki obce w przedsiębiorstwie
marketing
prawo w przemyśle
Problemy współczesnego transportu:












budowa środków transportu
projektowanie i modernizacja środków transportu
infrastruktura transportu
eksploatacja środków transportu
organizacja przewozu osób i rzeczy
transport publiczny
inżynieria ruchu drogowego, kolejowego, lotniczego i
wodnego
architektura w transporcie
mechatronika w pojazdach
zarządzanie flotą transportową













ekonomika transportu
systemy informatyczne w transporcie
ekologia w transporcie
bezpieczeństwo i higiena pracy kierowców
psychologia transportu
translatoryka w transporcie
kursy i szkolenia w transporcie
bezpieczeństwo transportu
logistyka i technologia transportu
ratownictwo medyczne w transporcie
aspekty prawne w transporcie

PROGRAM TECHNICZNY
Przykładowe atrakcje: Cmentarz Łyczakowski, Cmentarz Orląt,
Wysoki Zamek – panorama miasta z kopca Unii Lubelskiej,
wieża prochowa, pomnik Fiodorowa, cerkiew Wołoska,
arsenał królewski, kościół dominikanów, pomnik Nikifora,
Rynek, kamienica królewska, kamienica czarna, katedra
łacińska, kaplica Boimow, plac Mickiewicza, i wiele innych

POZOSTAŁE INFORMACJE
Język konferencji: polski, angielski, niemiecki, ukraiński
Artykuły (w języku polskim lub angielskim) zostaną
opublikowane w Zeszytach Naukowych Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Legnicy (7 pkt)
Warunkiem publikacji jest uzyskanie pozytywnych recenzji
Istnieje możliwość zakwaterowania we własnym zakresie w
dniu poprzedzającym wyjazd do Lwowa i po powrocie.
Polecane hotele:
Pokoje Gościnne PWSZ Nowy Sącz, ul. Kościuszki 2, Nowy Sącz
(tel. 18 547 11 01 wew. 7)
Hotel Litwiński, Tęgoborze 336 /k. Nowego Sącza
(tel. 18 444 90 24)
Hotel Ibis Styles Nowy Sącz, ul. 1 Brygady 2A, Nowy Sącz
(tel. 18 532 53 25)

OPŁATA KONFERENCYJNA
Studenci, doktoranci, wykładowcy, osoby towarzyszące:
730 PLN
Opłata obejmuje: zakwaterowanie, wyżywienie, materiały
konferencyjne, druk artykułów i imprezy towarzyszące
nr konta: 84 1240 4748 1111 0010 4341 0034
Tytuł przelewu: „KNV 2018_ Imię i nazwisko uczestnika”
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz, ul. Staszica 1
NIP: 734-25-59-820

Należy posiadać paszport ważny, co najmniej
3 miesiące, licząc od dnia wyjazdu z Ukrainy

