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prof. dr hab. inż. Włodzimierz CZYCZUŁA – Politechnika Krakowska
prof. dr hab. inż. Andrzej RUDNICKI – Politechnika Krakowska
dr hab. Mariusz CZEPCZYŃSKI, prof. Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. inż. Stanisław GACA, prof. Politechniki Krakowskiej
dr hab. inż. Vitalij NAUMOV – Kharkiv Nationaly AvtomobilnoDorozniy Universytet
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. Szymon FIEREK – Politechnika Poznańska
dr inż. Tomasz KULPA - Politechnika Krakowska
dr inż. Andrzej KRYCH – Politechnika Poznańska
dr inż. arch. Anna LOWER - Politechnika Wrocławska
dr inż. arch. Kinga RACOŃ-LEJA - Politechnika Krakowska
mgr inż. Krystian BIRR – Politechnika Gdańska
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Koło Naukowe Systemów Komunikacyjnych

członkowie:

mgr inż. Urszula DUDA - Politechnika Krakowska
Michał KULIK – Koło Naukowe Systemów Komunikacyjnych
§ Sylwia OLKO – Koło Naukowe Systemów Komunikacyjnych
§ Sylwia ROGALA – Koło Naukowe Systemów Komunikacyjnych
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Planowanie systemów komunikacyjnych
Prognozowanie podróży i ruchu
Modelowanie w transporcie
Transport publiczny
Inteligentne systemy transportowe
Zrównoważony transport
Nowoczesne technologie w transporcie
Inżynieria ruchu drogowego i kolejowego
Transport i urbanistyka
Gospodarka przestrzenna
Systemy informacji przestrzennej (GIS)
Ruch pieszy i rowerowy
Rozwój, budowa i modernizacja infrastruktury transportowej
Zarządzanie i sterowanie ruchem
Logistyka, transport ładunków, łańcuchy dostaw

termin i miejsce obrad

21 i 22 kwietnia 2016r.
pawilon konferencyjno-wystawowy „kotłownia”
politechnika krakowska
ul. warszawska 24
31-155 kraków
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zgłoszenia
Zgłoszenia na konferencję według szablonu zamieszczonego
na stronie www.kokonat.knsk.org prosimy przesyłać na adres
mailowy: kokonat@knsk.org.
Termin nadsyłania zgłoszeń wraz ze streszczeniem artykułu to

31 stycznia 2016r.
dla autorów referatów. Szablon streszczenia oraz
rozszerzonego tekstu znajdują się na stronie internetowej
konferencji. Objętość streszczenia to 100-200 słów. Każdy
z referatów może mieć więcej niż jednego autora/prelegenta.
Termin nadsyłania zgłoszeń dla uczestników bez referatu to

10 kwietnia 2016r.
Autorzy trzech najlepszych prezentacji zostaną nagrodzeni,
a najciekawszy referat (po spełnieniu wymagań edytorskich)
zostanie opublikowany w „Transporcie Miejskim
i Regionalnym”.

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 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. Każda z prezentacji Pecha Kucha może mieć maksymalnie
jednego autora i zarazem prelegenta.
Osoby chcące przygotować prezentację Pecha Kucha proszone są
o kontakt z dr inż. Tomaszem Kulpą (tkulpa@pk.edu.pl).

opis plików ze zgłoszeniami
Pliki ze zgłoszeniem referatów prosimy opisywać:
nazwisko1_imię1_tytuł_referatu - osobne zgłoszenie dla każdego
z prelegentów, ale z zaznaczeniem informacji o współautorstwie w zgłoszeniu, np.
Nowak_Jan_Wpływ_urban_sprawl_na_rozwój_systemu_transportowego_miasta

Zgłoszenia do sesji pecha kucha prosimy opisywać:
pecha_kucha_nazwisko1_imię1
Zgłoszenia bez referatu prosimy opisywać:
nazwisko1_imię1

koszty udziału w konferencji
Odpłatność za udział 1 osoby wynosi 190 zł (do opłaty nie jest
doliczany podatek VAT).
Istnieje możliwość zmniejszenia opłaty do 160 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 21 i 22 kwietnia,
§ integrację uczestników konferencji,
§ materiały konferencyjne.
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31 stycznia 2016r.
7 lutego 2016r.
6 marca 2016r.
10 kwietnia 2016r.
10 kwietnia 2016r.
10 kwietnia 2016r.
17 kwietnia 2016r.
21 kwietnia 2016r.
22 kwietnia 2016r.

-

zgłoszenia ze streszczeniami
akceptacja streszczeń
wysyłanie referatów
zgłoszenia bez referatów
zgłoszenia prezentacji Pecha Kucha
wpłacanie opłat konferencyjnych
wysyłanie prezentacji i Pecha Kucha
I dzień konferencji
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:
.

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

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

kokonat@knsk.org
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zapraszamy
do udziału

w kokonacie!
dobrze skomunikowani

kokonat

