XII Konferencja
pod patronatem
Jego Magnificencji Rektora Politechniki Łódzkiej

prof. dr hab. inŜ. Stanisława Bieleckiego
zorganizowana przez

Katedrę Pojazdów
i Podstaw Budowy Maszyn
przy współudziale

Zespołu Tribologii
Sekcji Podstaw Eksploatacji KBM PAN

„Problemy niekonwencjonalnych
układów łoŜyskowych”

KOMUNIKAT nr 1
Łódź 2013
Termin Konferencji:
16 maja 2013 r.
Miejsce Konferencji:
Politechnika Łódzka
Katedra Pojazdów i Podstaw Budowy Maszyn
ul. śeromskiego 116, 90-924 Łódź

Publikacje:

Odpłatność za uczestnictwo:

Organizatorzy przewidują:
 zamieszczenie wszystkich zgłoszonych referatów
w „Materiałach konferencyjnych” na płycie CD
(pod warunkiem wniesienia opłaty za
uczestnictwo),
 po wygłoszeniu, ocenie formalnej i
merytorycznej, uwzględniającej dyskusję, istnieje
moŜliwość rekomendowania referatów
w periodyku TRIBOLOGIA.
Wskazane jest przygotowanie referatu w języku
angielskim wraz z obszernym streszczeniem w języku
polskim.

• 400,- zł

Tematyka konferencji:
Tematyka konferencji obejmować będzie następujące
zagadnienia:
 badania analityczne niekonwencjonalnych
układów łoŜyskowych,
 badania tribologiczne,
 konstrukcja i badania łoŜysk z oddziaływaniem
pola magnetycznego,
 problemy łoŜyskowań biomechanicznych.

Komitet Organizacyjny:
Honorowy Przewodniczący:
prof. zw. dr hab. inŜ. Jan Burcan
Przewodniczący: dr hab. inŜ. Bogdan Warda
dr inŜ. Anna Sławińska
dr inŜ. Andrzej Lorenc
mgr inŜ. Piotr Jóźwiak -sekretarz

W ramach opłaty organizatorzy zapewniają:
udział w konferencji i materiały konferencyjne,
uroczystą kolację.

−
−

Istnieje moŜliwość rezerwacji noclegów:
15/16 maja i/lub 16/17 maja.

WaŜniejsze terminy:
 nadsyłanie zgłoszeń
udziału w Konferencji:
 Komunikat nr 2
z wytycznymi dla Autorów:
 nadsyłanie pełnych referatów:
 wnoszenie opłat za uczestnictwo:
 informacja o przyjęciu referatu:

15.03.2013
29.03.2013
12.04.2013
26.04.2013
26.04.2013

Rozpoczęcie obrad w dniu 16.05.2013 r.
przewidujemy na godz. 10:15
Adres do korespondencji:
Politechnika Łódzka
Katedra Pojazdów i Podstaw Budowy Maszyn
ul. śeromskiego 116, 90-924 Łódź
tel. 42 6312251, fax 42 6312252
e-mail: piotr.jozwiak.1@p.lodz.pl
Prosimy o dopisek:

„XII Konferencja”

XII Konferencja
„Problemy niekonwencjonalnych
układów łoŜyskowych”
Łódź, 16 maja 2013

KARTA ZGŁOSZENIA
Imię i nazwisko:............................................................................................................................
Tytuł i stopień naukowy: ..............................................................................................................
Instytucja:......................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Adres do korespondencji: .............................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Telefon:.........................................................................................................................................
Fax: ...............................................................................................................................................

bez referatu

e-mail:...........................................................................................................................................

Zgłaszam swój udział w Konferencji:
z referatem

Tytuł referatu: ...............................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Współautorzy:...............................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Rezerwuję noclegi dla … osób/osoby:
15/16.05
16/17.05
15/16.05 i 16/17.05

Podpis:…………………………….

