
 

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO - TECHNICZNA 

TRANSPORT KOLEJOWY 2017 
PRZESZŁOŚĆ – TERAŹNIEJSZOŚĆ – PRZYSZŁOŚĆ 

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego uprzejmie zaprasza uczniów, studentów i doktorantów 

do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo–Technicznej Transport Kolejowy 2017: 
Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość, która odbędzie się 19 maja 2017 r. w Urzędzie 

Transportu Kolejowego w Warszawie. 

W dobie renesansu transportu kolejowego w Polsce potrzebne są wydarzenia, 
które będą zacieśniały współpracę uczniów, studentów i doktorantów, 
pragnących poszerzyć swoją wiedzę i doświadczenie z tej szerokiej dziedziny.  

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego 
Ignacy Góra 

TEMATYKA KONFERENCJI 

Przewidywany program obejmuje głównie referaty uczniów, studentów i doktorantów 
na tematy związane z szeroko pojętym transportem kolejowym z podziałem na następujące 

panele tematyczne: 

 przeszłość, 

 teraźniejszość, 
 przyszłość. 

Przewidywane są zasadniczo dwie formy prezentacji referatów: 

 krótki wykład, 

 plakat. 

WAŻNE TERMINY 

Komunikat nr 1 (zaproszenie do uczestnictwa) do 31 marca 2017 r. 

Zgłoszenie uczestnictwa i przesłanie abstraktów do 24 kwietnia 2017 r. 

Komunikat nr 2 (potwierdzenie zakwalifikowania do Konferencji) do 28 kwietnia 2017 r. 

Przesłanie referatów do 10 maja 2017 r. 

Komunikat nr 3 (informacje szczegółowe oraz organizacyjne) do 15 maja 2017 r. 

  



 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA 

Zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o nadesłanie zgłoszeń wraz z abstraktami 
(wzór znajduje się w załączniku niniejszego komunikatu) do 24 kwietnia 2017 r. na adres 

e-mail: konferencja2017@utk.gov.pl. 

Abstrakty: 

Abstrakty powinny mieścić się na jednej stronie A4. W całym dokumencie obowiązuje interlinia 

1,5 wiersza (zgodnie z przesłanym wzorem). Wszelkie urozmaicenia treści w postaci rysunków, 
diagramów lub wykresów są mile widziane. Przesłanie abstraktów jest jednoznaczne ze zgodą 

na jego opublikowanie w materiałach pokonferencyjnych. Bardzo prosimy o nadanie plikom 
zawierającym abstrakty nazwy w następujący sposób:  

Nazwisko_abstrakt.doc 

Gotowe abstrakty (zgodne ze wzorcem w załączniku) należy wysłać na podany wyżej adres 
poczty elektronicznej, jako załącznik w formacie *.doc (lub *.docx) wraz ze zgłoszeniem 

uczestnictwa. 

Wszystkim osobom, które nadeślą poprawnie wypełnione zgłoszenie wraz z abstraktem 
zostanie wysłany komunikat nr 2 w terminie do 28 kwietnia 2017 r. 

Spośród wysłanych zgłoszeń i abstraktów zostaną wyłonione najciekawsze, które zostaną 
zakwalifikowane do uczestnictwa w konferencji. 

Na konferencję można zgłaszać się także w roli wolnego słuchacza. Uczestnictwo w tym 
przypadku zależy od liczby wolnych miejsc. 

Referaty i plakaty: 

Referaty powinny mieścić się maksymalnie na 15 stronach formatu A4. W całym dokumencie 
obowiązuje interlinia 1,5 wiersza. Przesłanie referatów jest jednoznaczne ze zgodą na ich 

opublikowanie w materiałach pokonferencyjnych.  

Forma wykonania plakatu: dowolna. 

Format plakatu: maksymalny to 115cm x 76cm (rozmiar sztalugi) - orientacja pionowa. 

Bardzo prosimy o nadanie plikom zawierającym referaty nazwy w następujący sposób:  

Nazwisko_referat.doc lub nazwisko_poster.doc lub nazwisko_referatposter.doc  

Gotowe referaty (zgodne ze wzorcem w załączniku) należy wysłać e-mailem jako załącznik 

w formacie *.doc (lub *.docx)na adres konferencja2017@utk.gov.pl do 10 maja 2017 r. 

Czas na zaprezentowanie referatu przewiduje się na 15 minut. Po każdej prezentacji oraz 
na zakończenie danego panelu odbędzie się dyskusja. 

  



 

KOSZTY UCZESTNICTWA 

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne 
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