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patroni medialni

partnerzy konferencji

komitet naukowo-programowy
przewodniczący

dr hab. inż. Andrzej SZARATA, prof. PK

sekretarz naukowy

dr inż. Tomasz KULPA – Politechnika Krakowska

członkowie:
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prof. dr hab. inż. Stanisław GACA – Politechnika Krakowska
prof. dr hab. inż. Andrzej RUDNICKI – Politechnika Krakowska
dr hab. Mariusz CZEPCZYŃSKI, prof. Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. inż. Vitalii NAUMOV, prof. Politechniki Krakowskiej
dr hab. inż. Wiesław STAROWICZ, prof. Politechniki Krakowskiej
dr inż. Marek BAUER – Politechnika Krakowska
dr inż. Janusz BOHATKIEWICZ – Politechnika Lubelska
dr inż. Mariusz DUDEK – Politechnika Krakowska
dr inż. Tomasz DYBICZ – Politechnika Warszawska
dr inż. Wiesław DŹWIGOŃ - Politechnika Krakowska
dr inż. Aleksandra FARON – Politechnika Krakowska
dr inż. Szymon FIEREK – Politechnika Poznańska
dr inż. Jan GERTZ – Politechnika Krakowska
dr inż. Rafał KUCHARSKI - Politechnika Krakowska
dr inż. Andrzej KRYCH – Politechnika Poznańska
dr inż. arch. Anna LOWER - Politechnika Wrocławska
dr inż. Katarzyna NOSAL – Politechnika Krakowska
dr inż. arch. Kinga RACOŃ-LEJA - Politechnika Krakowska
dr inż. Katarzyna SOLECKA – Politechnika Krakowska
mgr inż. Krystian BIRR – Politechnika Gdańska

komitet organizacyjny
przewodniczący

inż. Krystian BANET – KN Systemów Komunikacyjnych

wiceprzewodnicząca

Sylwia OLKO – KN Systemów Komunikacyjnych

członkowie:

§
§
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inż. Piotr BIELAŃSKI – KN Systemów Komunikacyjnych
inż. Sylwia ROGALA – KN Systemów Komunikacyjnych
Andrzej BĄK – KN Systemów Komunikacyjnych
Tomasz POWĘZKA – KN Systemów Komunikacyjnych

tematyka konferencji
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Planowanie systemów komunikacyjnych
Transport publiczny
Transport kolejowy
Transport lotniczy
Transport i urbanistyka
Gospodarka przestrzenna
Systemy informacji przestrzennej (GIS)
Ruch pieszy i rowerowy
Prognozowanie podróży i ruchu
Modelowanie w transporcie
Inteligentne systemy transportowe
Zrównoważony transport
Nowoczesne technologie w transporcie
Inżynieria ruchu drogowego i kolejowego
Rozwój, budowa i modernizacja infrastruktury
transportowej
Zarządzanie i sterowanie ruchem
Logistyka, transport ładunków, łańcuchy dostaw

termin i miejsce obrad

20 i 21 kwietnia 2017 r.
pawilon konferencyjno-wystawowy „kotłownia”
politechnika krakowska
ul. warszawska 24
31-155 kraków

zgłoszenia
Zgłoszenia na konferencję poprzez formularz on-line
zamieszczony na stronie www.kokonat.knsk.org.
Termin nadsyłania zgłoszeń to:
§ 3 lutego 2017 r.
- zgłoszenie dla chcących wygłosić
referat na konferencji - zgłoszenie ze
streszczeniem, objętość streszczenia
to 100-200 słów
§ 2 kwietnia 2017 r. - zgłoszenie prezentacji pecha kucha
(zgłoszenie ze streszczeniem tematyki
prezentacji, objętość streszczenia to
około 100 słów, uczestnicy sesji pecha
kucha nie przygotowują referatu)
albo
- zgłoszenie posterów (zgłoszenie ze
streszczeniem tematyki posteru,
uczestnicy sesji posterowej nie
przygotowują referatu)
albo
- zgłoszenie biernego udziału.
referaty i postery mogą mieć maksymalnie trzech autorów
każdy uczestnik może zgłosić się na jedną z powyższych form
wystąpienia (uczestnik zgłaszający referat ma prawo do zgłoszenia
posteru albo prezentacji pecha kucha tylko w przypadku braku
akceptacji streszczenia referatu przez komitet naukowy)
§ autorzy najlepszego referatu, prezentacji pecha kucha oraz posteru
zostaną nagrodzeni
§ najlepsze artykuły w zależności od tematyki zostaną opublikowane
w czasopiśmie naukowym „Transport Miejski i Regionalny” lub na
portalu edroga.pl
§

§

pecha kucha
Zachęcamy do przygotowania prezentacji pecha kucha
w tematyce konferencji i jej wygłoszenia na specjalnej sesji
w trakcie konferencji. Pecha kucha to forma prezentacji
zawierającej jedynie zdjęcia. Składa się ona z 20 slajdów (nie
licząc slajdu tytułowego i końcowego) pokazywanych przez
20 sekund każdy. Na slajdach należy umieszczać tylko
zdjęcia. W trakcie prezentacji należy minimalizować czas
„bez mówienia”. W takim przypadku nie ma potrzeby przygotowania referatów. Prezentacje pecha kucha są prezentacjami jednoosobowymi. W razie pytań osoby chcące przygotować prezentację pecha kucha proszone są o kontakt
z drem inż. Tomaszem Kulpą (tkulpa@pk.edu.pl).

sesja posterowa
Zachęcamy do graﬁcznej prezentacji wyników swoich badań,
projektów czy tematów przeglądowych i przygotowania
posterów w tematyce konferencji. Ich prezentacja odbędzie
się na specjalnej sesji w trakcie konferencji. Format posteru
B1 (707 x 1000 mm), orientacja pionowa. Każdy poster może
mieć maksymalnie trzech autorów. Uczestnicy sesji posterowej sami drukują i dostarczają postery Organizatorom
konferencji.

koszty udziału w konferencji
Odpłatność za udział 1 osoby wynosi 250 zł (do opłaty nie jest doliczany
podatek VAT). Istnieje możliwość zmniejszenia opłaty do 220 zł od
osoby w przypadku zgłoszenia 3 lub więcej osób z jednej jednostki
organizacyjnej (katedra, zakład, koło naukowe etc.).
Opłata obejmuje:
§ obiady oraz przerwy kawowe 20 i 21 kwietnia, kolację 20 kwietnia,
§ integrację uczestników konferencji,
§ materiały konferencyjne.

terminarz
§
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§
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3 lutego 2017 r.
zgłoszenia ze streszczeniami
10 lutego 2017 r.
akceptacja streszczeń
10 marca 2017 r.
wysyłanie referatów
2 kwietnia 2017 r.
zgłoszenia bez referatów
2 kwietnia 2017 r.
zgłoszenia prezentacji pecha kucha
2 kwietnia 2017 r.
zgłoszenia do sesji posterowej
7 kwietnia 2017 r.
wpłacanie opłat konferencyjnych
12 kwietnia 2017 r.
wysyłanie prezentacji i pecha kucha
20 kwietnia 2017 r.
I dzień konferencji
21 kwietnia 2017 r.
II dzień konferencji
Ewentualne opóźnienia w stosunku do podanych terminów należy
uzgodnić z Organizatorami.

kontakt i informacje
Aktualne informacje o konferencji będą zamieszczane na stronie
internetowej:

www.kokonat.knsk.org
oraz fanpage’u KNSK:

www.facebook.com/knsk.pk
Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem:

kokonat@knsk.org

zapraszamy do udziału w „toście”!

krakowska ogólnopolska
konferencja naukowa transportu

Od roku akademickiego 2016/2017 KNSK zacieśnia współpracę z KN
Inżynierii Drogowej i Kolejowej Politechniki Gdańskiej KoDiK. Tym
samym KOKONAT zyskał konferencję partnerską, do udziału w której
także zapraszamy. Mowa o Trójmiejskim Ogólnopolskim Seminarium
Transportowym TOST PG, które odbędzie się w dniach 11-12 maja br.

W imieniu swoim i KoDiKa do udziału w seminarium serdecznie
zachęcamy wszystkich studentów, członków kół naukowych oraz
pasjonatów transportu lądowego, wodnego, powietrznego oraz
logistyki. Szeroki zakres tematyczny pozwoli każdemu znaleźć coś dla
siebie. Podczas konferencji uczestnicy będą mieli możliwość
zaprezentowania wyników swoich badań przed studentami oraz kadrą
naukową z całej Polski. Naszą wiedzę wzbogacą również wystąpienia
specjalistów z branży transportowej oraz logistycznej.

terminarz
§ 12 lutego 2017 r. – termin zgłoszeń ze streszczeniami
§ 19 lutego 2017 r. – termin nadsyłania pełnych tekstów referatów
§ 23 lutego 2017 r. – termin opłat oraz zgłoszeń bez referatów

zakres tematyczny
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Projektowanie i eksploatacja infrastruktury transportowej
Inteligentne Systemy Transportu
Transport szynowy
Pojazdy transportu zbiorowego
Funkcjonalność systemów transportowych
Transport intermodalny
Bezpieczeństwo w transporcie
Perspektywy rozwoju transportu
Transport, a ochrona środowiska
Integracja sieci transportowej z miejską przestrzenią publiczną
Logistyka miejska
Nowoczesne rozwiązania w logistyce
Zarządzanie łańcuchem dostaw
Zarządzanie mobilnością
Modelowanie systemów i procesów transportowych
Integracja systemów transportowych
Organizacja miejskiego transportu zbiorowego
Systemy informatyczne w transporcie
Perspektywy rozwoju transportu lotniczego

kontakt z kodikiem
Aktualne informacje o seminarium będą zamieszczane na Facebooku:

https://www.facebook.com/events/1394444340588770
oraz fanpage’u KoDiKa:

www.facebook.com/kolo.kodik
Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem:

kodik.tost@gmail.com

