Część problemowa

Inżynieria kolejowa - szanse i wyzwania
Część ogólna

Problemy naukowe budownictwa
Organizatorzy
Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk
Komitet Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej
Przy współudziale Politechniki Gdańskiej, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Data i miejsce Konferencji
Konferencja odbędzie się w dniach 16 - 20 września 2018r. w Krynicy Zdroju.
Miejsca sesji i wydarzeń konferencyjnych zostaną podane w terminie późniejszym.
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Komitet sterujący
Skład Komitetu Sterującego zostanie podany w komunikacie nr 2.

Komitet organizacyjny
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Tematyka części problemowej
INŻYNIERIA KOLEJOWA - SZANSE I WYZWANIA

•
•
•
•
•
•
•

Rozwój infrastruktury kolejowej
Koleje dużych prędkości
Obiekty inżynierskie
Zagadnienia środowiskowe w transporcie szynowym
Statyka i dynamika dróg szynowych
BIM w kolejnictwie
Infrastruktura tramwajowa

Tematyka części ogólnej
PROBLEMY NAUKOWE BUDOWNICTWA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

budownictwo hydrotechniczne
budownictwo ogólne
fizyka budowli
geotechnika
inżynieria komunikacyjna
inżynieria materiałów budowlanych
inżynieria przedsięwzięć budowlanych
konstrukcje betonowe
konstrukcje metalowe
mechanika konstrukcji i materiałów

Informacje dla sponsorów
Podczas obrad Konferencji przewidziany jest czas i miejsce na promocję firm. Organizatorzy oferują:
dystrybucję materiałów reklamowych podczas konferencji, wystąpienia promocyjne firmy, stoiska
informacyjno-wystawiennicze, ustawienie plansz reklamowych. Organizatorzy zapraszają również do
sponsorowania Konferencji. Lista sponsorów zostanie podana na stronie internetowej i w materiałach
konferencyjnych (w programie i w komunikatach konferencji).Wszelkie informacje dostępne są na
stronie internetowej Konferencji www.krynica2018.pk.edu.pl

Zakwaterowanie i wyżywienie
Opłata konferencyjna nie obejmuje zakwaterowania i wyżywienia. Uczestnicy Konferencji kwaterują się
we własnym zakresie. Dla uczestników zostanie przygotowana i wynegocjowana specjalna oferta
cenowa, dotycząca zakwaterowania w hotelu, w którym będą się odbywały obrady. Nazwa hotelu
zostanie podana w terminie późniejszym.

Opłata Konferencyjna
Opłata konferencyjna obejmuje udział w sesjach i wydarzeniach konferencyjnych, drukowaną
i elektroniczną wersję materiałów konferencyjnych oraz innych materiałów związanych z Konferencją.
Zakres uczestnictwa

Termin wpłaty do 5.03.2018

Termin wpłaty do 29.06.2018

Cała Konferencja

1200 zł + 23% VAT

1300 zł + 23% VAT

Cała Konferencja dla osoby
w wieku poniżej 35 lat*

900 zł + 23% VAT

950 zł + 23% VAT

Cała Konferencja dla osoby
bez materiałów konferencyjnych

900 zł + 23% VAT

950 zł + 23% VAT

Dodatkowa opłata za drugi
i kolejny referat

400 zł + 23% VAT

450 zł + 23% VAT

* dotyczy autorów samodzielnych prac przyjętych do druku, którzy w dniu rozpoczęcia konferencji nie ukończyli 35. roku życia

W przypadku rezygnacji z udziału w terminie do 13.07.2018r. koszty uczestnictwa zostaną zwrócone
w całości. Po tym terminie koszty uczestnictwa nie będą zwracane, a materiały konferencyjne zostaną
przesłane pocztą.

Konto bankowe
Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
Alior Bank, ul Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa
IBAN: PL09 2490 0005 0000 4600 1012 1826 (z dopiskiem Krynica2018 oraz Imię i Nazwisko)
SWIFT: ALBPPLPW

Terminy organizacyjne
•

5.03.2018

•

30.03.2018

•
•
•
•

4.06.2018
11.06.2018
29.06.2018
12.09.2018

- Zgłoszenie uczestnictwa i tematyki referatów drogą elektroniczną na stronie:
www.krynica2018.pk.edu.pl
- Przesłanie referatów na część ogólną do Oddziałowych Komisji Nauki PZITB,
według wytycznych umieszczonych na stronie www.krynica2018.pk.edu.pl
(zakładka dla autorów)
- Wniesienie opłaty za uczestnictwo w Konferencji (I termin)
Dostarczenie zaakceptowanych referatów przez Oddziałowe Komisje Nauki
PZITB do Komitetu Organizacyjnego Konferencji
Decyzja o przyjęciu referatu na część ogólną
Przesłanie poprawionej wersji referatu do Komitetu Organizacyjnego
Ostateczny termin wniesienia opłaty konferencyjnej
Przesłanie prezentacji referatu do Komitetu Organizacyjnego

Nadsyłanie i kwalifikacja prac
Referaty na część problemową Konferencji są zamawiane indywidualnie.
Wszystkie referaty nadesłane na część ogólną Konferencji zostaną zrecenzowane dwustopniowo.
Do wstępnej recenzji, Autor przesyła referat do Komisji Nauki właściwych Oddziałów PZITB, zgodnie
z wytycznymi zamieszczonymi na stronie internetowej Konferencji. Ostatecznej kwalifikacji prac do druku
dokonuje Komitet Naukowy Konferencji we współpracy z Komitetem Sterującym odpowiedzialnym za
publikacje w MATEC Web of Conferences. Warunkiem wydrukowania pracy jest wniesienie przez Autora lub
jednego ze współautorów pełnej opłaty konferencyjnej w terminie do 29.06.2018 r.

Wydawnictwa konferencyjne
Wybrane artykuły z części problemowej zostaną opublikowane w polskojęzycznej monografii.
Organizatorzy starają się o opublikowanie pozytywnie zrecenzowanych prac w języku angielskim w
wydawnictwie MATEC Web of Conferences (Scopus, 15 pkt.).
Autorzy proszeni są o przygotowanie artykułów w języku angielskim, zgodnie z wymogami tego czasopisma
(www.krynica2018.pk.edu.pl) oraz o wskazanie jednego z poniższych wydawnictw jako alternatywnego:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Archives of Civil Engineering (Lista B, 15 pkt.)
Czasopismo techniczne (Lista B, 13 pkt.)
Acta Scientiarum Polonorum Architectura (Lista B, 11 pkt.)
Roads and Bridges - Drogi i Mosty (Lista B, 11 pkt.)
Przegląd Komunikacyjny (Lista B, 8 pkt.)
Inżynieria i Budownictwo (Lista B, 7 pkt.)
Drogownictwo (Lista B, 5 pkt.)
Przegląd Budowlany (Lista B, 5 pkt.)
Zeszyty Naukowo -Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie (Lista B, 5 pkt.)
•

W przypadku artykułów w języku angielskim niezbędne jest przygotowanie dodatkowego streszczenia w języku
polskim, które zostanie wydrukowane jako oddzielna publikacja konferencyjna.
Referaty należy przygotować zgodnie z wytycznymi podanymi na stronie internetowej Konferencji:
www.krynica2018.pk.edu.pl (zakładka dla autorów).

Organizator zastrzega sobie możliwość rozszerzenia listy czasopism. Informacja zostanie opublikowana
na stronie internetowej Konferencji.

Rejestracja uczestnictwa
Rejestracja zgłaszanych referatów oraz uczestnictwa w konferencji odbywać się będzie drogą
elektroniczną na stronie internetowej Konferencji oraz przez formularz zgłoszeniowy dostępny na
stronie www.krynica2018.pk.edu.pl

Adres biura konferencji
Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
e-mail: krynica2018@pk.edu.pl witryna: www.krynica2018.pk.edu.pl

