Serdecznie zapraszamy przedstawicieli studenckich kół
naukowych do udziału w:

XXXVIII MIĘDZYNARODOWYM
SEMINARIUM
KÓŁ NAUKOWYCH
WYDZIAŁU MECHANICZNEGO
które odbędzie się
w dniach 29-31.05. 2019 r.
w Wojskowej Akademii Technicznej
„w zielonym Kampusie Bemowo”
Zapraszamy do udziału w Naszym Seminarium
studentów, doktorantów i młodych naukowców.
Sądzimy, że będzie to wspaniała okazja do poznania
pomysłów i wyników pracy swoich rówieśników
z innych uczelni oraz nawiązania nowych znajomości.
Nasze kolejne seminarium będzie obfitować
w wiele szczególnych wydarzeń, takich jak: konkurs na
najlepsze
prace,
zaprezentowane
w
sesjach
tematycznych, grill-party spotkanie towarzyskie
i wycieczka uczestników. Autorzy najlepszych prac
zostaną wynagrodzeni w trakcie sesji zamykającej.
.

TEMATYKA SEMINARIUM
Seminarium prowadzone będzie w jednym panelu,
w obszarze
szeroko rozumianej mechaniki
i budowy maszyn oraz logistyki. Zakres tematyczny
Seminarium obejmuje zagadnienia związane m.in. z:
 mechaniką, budową i eksploatacją maszyn
inżynieryjno-budowlanych i drogowych, robotów
mobilnych i platform bezzałogowych, pojazdów
mechanicznych i silników spalinowych, pojazdów
elektrycznych i zasilanych ze źródeł energii
odnawialnych,
 problematyką bezpieczeństwa w ruchu drogowym
,
 technikami symulacji komputerowych w obszarze
badań materiałów i konstrukcji;

 logistyką zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji,
 infrastrukturą logistyczną,
 systemami
logistycznymi
i
systemami
informatycznymi w logistyce
Językami oficjalnymi na seminarium są język polski i
język angielski, w których dowolnie należy przygotować
jednostronicowy abstrakt i artykuł

Po pełne informacje dotyczące seminarium
zapraszamy na stronę Wydziału Mechanicznego
http://kns.wme.wat.edu.pl/index.php/seminarium-kns
Wszelkie bieżące informacje znajdziecie Państwo
także na stronie Facebook:
www.facebook.com/IntSemStud.
gdzie można m.in. obejrzeć galerie zdjęć z poprzednich
seminariów.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
Pełny
proces
rejestracji
jest
realizowany
w 3 etapach:
1- wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie:
http://kns.wme.wat.edu.pl/index.php/seminarium-kns,
2- wysłanie abstraktu na adres e-mail: issa@wat.edu.pl
3- przesłanie pełnego referatu na adres e-mail:
issa@wat.edu.pl

Wszelkie pytania i wątpliwości
prosimy zgłaszać pod adres
http://kns.wme.wat.edu.pl/index.php/seminarium-kns
lub na stronie Facebook
www.facebook.com/IntSemStud.

KALENDARZ SEMINARIUM
12 kwietnia 2019
17 kwietnia 2019

-

15 maja 2019

-

28-29 maja 2019

-

29-31 maja 2019

-

Termin zgłoszeń
Termin przesyłania streszczeń
i pełnych referatów
Publikacja programu seminarium.
Ostateczny termin opłat
Przyjazd i zakwaterowanie
uczestników seminarium
Obrady Seminarium

ADRES ORGANIZATORA
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
Wydział Mechaniczny
dr inż. Krzysztof GRZELAK
ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
00-908 Warszawa 46
tel. +48 261 837 899
fax: +48 261 837 899
e-mail: issa@wat.edu.pl

INFORMACJE DODATKOWE
Pełny tekst referatu i jednostronicowe streszczenie w
języku angielskim należy przygotować według załączonego
wzoru w edytorze Word (minimum MS Office 2003) i
przesłać
on-line
na
e-mail: issa@wat.edu.pl. Wzory abstraktu i pełnego
artykułu w postaci elektronicznej, można pobrać ze
strony seminarium:
http://kns.wme.wat.edu.pl/index.php/seminarium-kns

Kwotę należy wpłacić na konto:
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
CITIBANK O/WARSZAWA
Numer rachunku
60 1030 1016 0000 0000 0873 0005
Subkonto 700-1000-50 000
z dopiskiem
„XXXVIII SEMINARIUM KN WME 2019”

i podaniem uczelni,
nazwisk i imion uczestników
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KOSZT UCZESTNICTWA
200 zł/os. – udział jednego uczestnika, obejmujący koszty
wyżywienia, udziału we wszystkich wydarzeniach
seminarium (obrady, warsztaty, grill party, wycieczka),
wydania materiałów seminaryjnych, bez kosztów
zakwaterowania.
180 zł/os. - w przypadku uczestnictwa minimum
4 osób z jednej uczelni/Koła Naukowego.
Koszt uczestnictwa w seminarium nie obejmuje kosztów
zakwaterowania, które należy opłacić we własnym
zakresie.
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