II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO - TECHNICZNA

TRANSPORT KOLEJOWY 2018
PRZESZŁOŚĆ – TERAŹNIEJSZOŚĆ – PRZYSZŁOŚĆ
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zaprasza uczniów, studentów i doktorantów do wzięcia
udziału w II edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo–Technicznej Transport Kolejowy 2018:
Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość, która odbędzie się 6 czerwca 2018 r. w Urzędzie
Transportu Kolejowego w Warszawie.
Poprzednia edycja Konferencji, pozwoliła spojrzeć z innej strony na wiele tematów
związanych z koleją. Dała także szansę poznać nowoczesne technologie, które
mogą być wykorzystane w transporcie kolejowym. Uważam, że organizowana
przez UTK konferencja pokazała, że inicjatywy związane z tematyką kolejową
są potrzebne, w szczególności tym, którzy w przyszłości będą tworzyć tę gałąź
transportu.
Ignacy Góra
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

TEMATYKA KONFERENCJI
Przewidywany program obejmuje referaty uczniów, studentów i doktorantów na tematy
związane z szeroko pojętym transportem kolejowym z podziałem na następujące panele
tematyczne:
 przeszłość,
 teraźniejszość,
 przyszłość.
Przewidywane są dwie formy prezentacji referatów:
 wykład (sesja plenarna),
 plakat (sesja plakatowa).
WAŻNE TERMINY
Zgłoszenie uczestnictwa i przesłanie abstraktów

do 16 kwietnia 2018 r.

Komunikat nr 2

do 27 kwietnia 2018 r.

Przesłanie referatów

do 18 maja 2018 r.

Komunikat nr 3

do 23 maja 2018 r.

Konferencja

6 czerwca 2018 r.

ZASADY ZGŁASZANIA UCZESTNICTWA
Zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o nadesłanie zgłoszeń wraz z abstraktami
do 16 kwietnia 2018 r. Po wypełnieniu i wydrukowaniu formularza zgłoszeniowego, należy
go przesłać wraz z niezbędnymi podpisami oraz abstraktem na adres: konferencja@utk.gov.pl.
Wzór abstraktu i referatu jest udostępniony na stronie UTK.
W przypadku zgłoszenia referatu – w formularzu należy wskazać formę prezentacji (wykład
lub plakat), natomiast w przypadku chęci uczestnictwa bez referatu – wolny słuchacz.
Uwaga! Ze względów organizacyjnych, liczba dostępnych miejsc jest ograniczona
do 50 uczestników. Podczas konferencji, w formie wykładu zaprezentowanych zostanie
15 referatów.
W przypadku większej liczby chętnych do uczestnictwa w konferencji – pierwszeństwo mają
osoby, które wygłaszają referat. Dla pozostałych osób liczy się kolejność zgłoszeń.
Jeżeli liczba zgłoszonych referatów do prezentacji w formie wykładów będzie większa niż
wskazana powyżej – Komitet Naukowy dokona wyboru najlepszych prac na podstawie
przesłanych abstraktów. Referaty, które nie zakwalifikowane zostaną do sesji plenarnej, będą
mogły być zaprezentowane w formie plakatu podczas sesji plakatowej. Uczestnicy, których
referaty nie zakwalifikują się do sesji plenarnej i którzy odmówili prezentacji referatu podczas
sesji plakatowej, mają pierwszeństwo do uczestnictwa w Konferencji w formie wolnego
słuchacza.
Abstrakty:
Abstrakty powinny mieścić się na jednej stronie A4. W całym dokumencie obowiązuje interlinia
1,5 wiersza (zgodnie z przesłanym wzorem). Zachęcamy do urozmaicenia treści rysunkami,
diagramami, wykresami itp. Przesłanie abstraktu jest jednoznaczne ze zgodą na jego
opublikowanie w materiałach pokonferencyjnych. Bardzo prosimy o nadanie plikom
zawierającym abstrakty nazw w następujący sposób:
Nazwisko_abstrakt.doc (*.docx)
Gotowe abstrakty (zgodne ze wzorem 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 27 kwietnia 2018 r.
Referaty:
Do opracowania referatu należy posłużyć się takim samym wzorem, jak w przypadku abstraktu.
W całym dokumencie obowiązuje interlinia 1,5 wiersza. Przesłanie referatu jest jednoznaczne
ze zgodą na jego opublikowanie w materiałach pokonferencyjnych.
Bardzo prosimy o nadanie plikom zawierającym prace nazwy w następujący sposób:
Nazwisko_referat.doc (*.docx)
Gotowe referaty (zgodne ze wzorem) należy wysłać wiadomością elektroniczną jako załącznik
w formacie *.doc (lub *.docx) na adres konferencja@utk.gov.pl do 18 maja 2018 r.

Plakaty:
Technika wykonania plakatu: dowolna.
Format plakatu: maksymalny to 115 cm x 76 cm (rozmiar sztalugi) – orientacja pionowa
z własnym utwardzeniem lub ramą.
Czas na zaprezentowanie referatu w formie wykładu nie powinien przekroczyć 10 minut.
Po każdej prezentacji odbędzie się krótka dyskusja. Prezentacja referatu w formie plakatu
odbędzie się podczas sesji plakatowej.
Przygotowane przez Państwa referaty zostaną opublikowane w ramach elektronicznych
materiałów pokonferencyjnych posiadających ISBN.
Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.
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