Drodzy koledzy!
Zapraszamy do udziału w obradach
I Mędzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji
«Energooszczędne technologie, logistyka i
bezpieczeństwo w transporcie»,
która odbędzie się we Lwowie
18-19 czerwca 2018 r

Tematyka konferencji:
1. Energooszczędne technologie oraz efektywność
energetyczna w transporcie
2. Zarządzanie energią w transporcie.
3. Ekologiczność taboru oraz obiektów infrastruktury
transportowej.
4. Interoperacyjność, bezpieczeństwo i certyfikacja w
transporcie.
5. Nowoczesne technologie organizacji przewozów
międzynarodowych i logistyka.
6. Dyzajn transportowy.
7. Współpraca kolei i przedsiębiorstw przemysłowych.
Podczas konferencji zostaną omówione nowe wyniki
teoretycznych i eksperymentalnych badań, a także
wyzwania rozwoju nauki i technologii w tych obszarach.
Języki robocze konferencji:
ukraiński, polski, rosyjski
Dla reklamodawców
Aby umożliwić umieszczenie Państwa reklamy w
materiałach informacyjnych konferencji, prosimy o przesłanie
niezbędnych materiałów promocyjnych i opłacenie kosztów
ich umieszczenia do 1 czerwca 2018

Miejsce prowadzenia
Hotel: Reikartz Dworzec Lwów
Adres:ul. Gorodotskaya, 107, Lwów, 79016, Ukraina
E-mail: dworzec.lviv@reikartz.com
Telefon: +38 032 242 51 26

Komitet Naukowy
Współprzewodniczący:
Pshinko O. –prof. dr hab. inż. Rektor DNUTK;
Żurkowski A. – dr inż, Dyrektor Instytutu Kolejnictwa (Polska);
Jacyna M. prof. dr hab. inż. Dziekan Wydziału Transportu
Politechniki Warszawskiej.
Komitet Naukowy:
Abramovich Z.- prof. dr hab. inż. (BNNÌ, Serbia);
Alejnik V. - PJSC "Ukrzaliznyca";
Afanasov A. - prof. dr hab. inż. (DNUTK, Ukraina);
Bobrovsky V. - prof. dr hab. inż. (DNUTK, Ukraina);
Bialoń A. – dr. inż, (Instytut Kolejnictwa, Polska);
Grunik A. – dr.inż (Lwowska fabryka naprawy lokomotyw,
Ukraina )
Plaszek O. - prof. dr hab. inż.(BUT, Czechy);
Wajczunas G. prof. dr hab. inż.(WTU, Litwa);
Wasiak M. - prof. dr hab. inż.(PW, Polska);
Hera B. - prof. dr hab. inż.(LO DNUTK, Ukraina);
Denisyuk S. - prof. dr hab. inż.(NTUU KPI, Ukraina);
Kliś M. - inż, (DębicaTabor, Polska)
Kopytko V. - prof. dr hab. inż.(LO DNUTK, Ukraina);
Maksymczuk – PAT"Ukrzaliznyca";
Omarbekov A.– dr.hab. inż. Dyrektor (Centrum Badań Transportu
Kolejowego, Kazachstan);
Putyato A. - prof. dr hab. inż. (BelDUT, Białoruś)
Pyza D . - prof. dr hab. inż. (PW, Polska);
Sergiejczyk M. - prof. dr hab. inż. (PW, Polska);
Sychenko V. - prof. dr hab. inż. (DNUTK, Ukraina)
Sokół Ye. - prof. dr hab. inż., członek-Kor. NANU (NTU KhPI,
Ukraina);
Stasiuk O. - prof. dr hab. inż., (DETUT, Ukraina);
Torok A. - Ph.D. (BUTE, Węgry);
Toruń A. - dr inż. (Instytut Kolejnictwa, Polska);
Chudzikiewicz A. - prof. dr hab. inż. (PW, Polska);
Chernickiy R. - PAT "Ukrzaliznyca";
Szełąg A. - prof. dr hab. inż. (PW, Polska);
Jagiełło A., prof. dr hab. inż. (PK, Polska).
Komitet organizacyjny
Przewodniczący: Bołżełarsky Ja. dr., Ass.Prof., LO DNUTK.
Zastępca przewodniczącego: Bal О. - dr., Ass.Prof., L O DNUTK
Członkowie :
Kuznetsov V. – prof. dr hab. inż. DNUTK;
Jacyna-Gołda-dr.hab. inż., PW, Polska;
Lewczuk K. - dr.hab. inż., PW, Polska;;
Gołębiowski P. - dr inż. PW, Polska;
Dybowski M. - Dębica Tabor, Polska;
Milyanych A. – dr., kierownik laboratorium LO DNUTK;
Yakovchuk O. – PO "linia 102.UA "
Lesiv Yu. - PO "Linia 102.UA "

Streszczenia referatów zostaną opublikowane przed
konferencją. Streszenia należy przesyłać drogą
elektronicznie (na nośniku USB lub e-mailem) - 1 strona w
WinWord.
Format papieru A4 z marginesami: lewy - 22,5 mm,
prawy - 22,5 mm, górny 20 mm i dolny - 30 mm, czcionka
Times New Roman Cyr 12 pt, interwał między liniami
pojedynczy (12 pt).
W streszeniach należy zamieścić kolejno: tytuł
artykułu (czcionka pogrubiona, 12 pkt, pisane wielkimi i
małymi literami); odstęp 1 linia wyśrodkowane - nazwiska
i inicjały autorów, organizacja; odstęp 1 linia - tekst
streszczenia referatu (raportu) – wyjustowany. Tekst
referatu powinien być podpisany przez autorów - nie
powinien zawierać bibliografii, rysunków i, jeżeli jest to
możliwe, formuł. Streszczenia powinny prawie całkowicie
wypełnić stronę.
Wniosek o zgłoszenii uczesnictwa w konferencji i
streszenia referatów (raportów), sporządzoną zgodnie z
określonymi wymaganiami, należy wysłać do Komitetu
Organizacyjnego do 25 maja 2018 r.
Referaty (raporty) w postaci artykułów mogą być
opublikowane w czasopismach zawartych na liście
cytowanych publikacji naukowych. Artykuły, napisane
zgodnie z wymaganiami, muszą być dostarczone przed
końcem konferencji.
Elektroniczne wersje materiałów należy wysyłać na
adres e-mail: linia102.ua@gmail.com
Komitet Organizacyjny potwierdzi otrzymanie
materiałów. Prosimy o sprawdzenie dostarczenia
materiałów.

Komitet organizacyjny zastrzega sobie prawo do
decydowania o publikacji referatów, o czym
autorzy zostaną powiadomieni. Dostarczone materiały
nie podlegają zwrotowi.

Terminarz konferencji
18.06.2018-19.06.2018.
18 czerwca – przyjazd i rejestracja uczestników
18 czerwca - sesja plenarna
18 czerwca – obrady w sekcjach
18 czerwca - kolacja uroczysta
19 czerwca, – obrady w sekcjach
19 czerwca - sesja techniczna w firmie, zakończenie
konferencji
Warunki uczestnictwa
Opłata konferencyjna 3000 UAH (lub 100 € lub
420 PLN). Cena obejmuje: publikacją w materiałach
konferencyjnych,
otrzymanie
pakietu materiałów,
certyfikat uczestnictwa w konferencji, tłumaczenie
symultaniczne, koszty organizacyjne.
W przypadku niemożności osobistego uczestnictwa
w obradach konferencji możliwe opublikowanie referatów
(wyników badań naukowych) w materiałach konferencji.
Koszty publikacji z otrzymaniem wersji drukowanej
360 UAH (or 12 € or 50 PLN).
Termin przekazania opłaty organizacyjnej (opłata za
publikację) do 1 czerwca 2018 r.
Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów podróży
oraz zakwaterowania.
Sposób płatności (opłaty konferencyjnej i kosztów
umieszczenia materiałów informacyjnych):
Dane bankowe PO "Linia 102.UA "
Odbiorca: PO «Linia 102.UA», 79052 Lwów,
ul. I. Blażkievicz, 12a
Tel.: +38 (068) 097-17-37
e-mail : linia102.ua@gmail.com
EDRPOU: 41884212
MFO: 325365
Numer konta: 26002011106387
IBAN: UA803253650000026002011106387

W sprawie zawarcia umów i uzyskania rachunków
prośba skontaktować się z członkiem zarządu PO "Linia
102.UA "Yulią Lesiw
Tel./faks: (032)267-99-74
E-mail: linia102.ua@gmail.com

Adres do korespondencji:
79052 Lwów,
ul. I. Blażkievicz 12a,
PO "Linia 102.UA "
Lesiw Yulia Zinowiewna
Tel.: +38 (068) 097-17-37
e-mail : linia102.ua@gmail.com
Linia102.ua, Львівська філія ДНУЗТ

WNIOSEK

DNIPROPETROVSKI NARODOWY UNIWERSYTET
TRANSPORTU KOLEJOWEGO
IM. AKADEMIKA V.LAZARIANA
INSTYTUT KOLEJNICTWA (WARSZAWA)
POLITECHNIKA WARSZAWSKA
REGIONALNY ODDZIAŁ "LWOWSKA ZALIZNYCA"
PJSC "UKRAIŃSKA ZALIZNYCA"
INSTYTUT NAUKOWO- BADAWCZY
"RYZYKO I BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE"

zgłoszenia udziału w I Międzynarodowej Naukowo Praktycznej Konferencji
«Energooszczędne technologie, logistyka i
bezpieczeństwo na transporcie»,
1. Nazwisko, imię, nazwisko ojca (w pełni)
2. Stanowisko, stopień naukowy, tytuł
3. Organizacja (całkowicie i skrót)
4. Adres
5. Telefon, faks (z kodem miasta), e-mail
6. Tytuł referatu (raportu - jeżeli jest planowany)






Planuję:
Referat (10-15 min.)
Komunikat naukowy (do 5 min.)
Uczestniczyć jako słuchacz
Wydrukowanie streszczeń
_______
Data

_____________________
podpis
Partnerzy informacyjni:

I Mię dzynarodowa Naukowo-Praktyczna
Konferencja "Energooszczę dne technologie,
logistyka i bezpieczeń stwo w transporcie"
18.06.2018 – 19.06.2018
Lwów
PARTNERZY
PO "Linia 102.UA "
"Korporacja KRT" Sp. Z o.o. NVP
TABOR DĘBICA SP. Z O.O.
LIVIV LOCOMOTIVE REPAIR PLANT

