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WSPÓŁORGANIZATOR:
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SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ DO WZIĘCIA UDZIAŁU W:

XXXI KONFERENCJI NAUKOWEJ
PROBLEMY ROZWOJU MASZYN
ROBOCZYCH
Konferencja odbędzie się 22-24 stycznia 2018 r. w Zakopanem
TEMATYKA PRZEWODNIA TEJ EDYCJI TO:

Maszyny robocze dla górnictwa , budownictwa i drogownictwa
OBSZARY TEMATYCZNE:

• modelowanie i sterowanie napędów wieloźródłowych,
• cyfrowe sterowanie pracą układów hydraulicznych,
• systemy mechatroniczne zwiększające dokładność i bezpieczeństwo pracy,
• nowoczesne metody kształtowania wytrzymałościowego konstrukcji
nośnych maszyn,
• maszyny w górnictwie,
• technologie i maszyny do przeróbki surowców mineralnych,
• nowoczesne systemy zarządzania placem budowy.
z uwzględnieniem takich zagadnień jak:
automatyzacja, logistyka, modelowanie, projektowanie, badania, eksploatacja,
automatyzacja, diagnostyka, mechatronika, robotyka. Wszystkie nadesłane referaty będą recenzowane w trybie wydawniczym. Zakwalifikowane referaty będą
prezentowane na sesjach tematycznych lub sesjach posterowych. Po uzgodnieniu
z organizatorami możliwa będzie prezentacja programów komputerowych, aparatury oraz wyrobów i katalogów firm.
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REFERATY:

Referaty przyjęte przez Komitet Naukowy do wygłoszenia podczas
Konferencji zostaną włączone do programu w odpowiedniej Sesji tematycznej
– patrz Program Konferencji – www.prmr/prmr-2018
Streszczenia referatów opublikowane zostaną w formie „Materiałów
konferencyjnych” – Nr ISBN: 978-83-86040-27-8.
Referaty opublikowane zostaną na nośniku elektronicznym
Nr ISBN: 978-83-86040-28-5
PUBLIKACJE:

Dla zainteresowanych autorów referatów wygłoszonych podczas
Konferencji zapewniamy możliwość bezpłatnej publikacji artykułów
w następujących czasopismach wg wymagań odpowiednich redakcji
(informacje dla autorów dostępne są na www.prmr/prmr-2018)
• Journal of KONES (14 pkt)
• Przegląd Mechaniczny (8 pkt)
• Przegląd Górniczy (7 pkt)
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONFERENCJI:

Zgłoszenie udziału w konferencji, z referatem lub bez, dokonywać można
wyłącznie za pośrednictwem formularza rejestrowego na stronie internetowej
Konferencji PRMR – www.prmr.pl/prmr-2018.
MIEJSCE KONFERENCJI:

Dom Wczasowy FWP „HYRNY”, który od wielu lat gości uczestników
konferencji PRMR.
Adres: 34-500 Zakopane, ul. Piłsudskiego 20.
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PROMOCJA

W porozumieniu z sekretariatem Komitetu Organizacyjnego istnieje możliwość
zorganizowania stoisk promocyjnych dla firm i podmiotów współpracujących
i wspierających uczelnie, chcących zaprezentować podczas Konferencji swoją
działalność i oferty. Zapewniamy możliwość wystawienia plansz i rolapów.
KALENDARZ KONFERENCJI
15.11.2017 r.
Zgłoszenie uczestnictwa, tytułu i streszczenie referatu
30.11.2017 r.
Nadesłanie pełnego tekstu przyjętego referatu
30.11.2017 r.
Wniesienie opłaty konferencyjnej

OPŁATY KONFERENCYJNE (BRUTTO)

1950 zł

1300 zł
650 zł

950 zł

– pełny koszt uczestnictwa (opłata obejmuje zakwaterowanie,

wyżywienie, materiały konferencyjne , publikację artykułu
i Imprezy towarzyszące)
– doktorant wygłaszający referat pełny koszt
– koszt uczestnictwa skróconego (opłata obejmuje zakwaterowanie
1 nocleg, wyżywienie, materiały konf. - Imprezy towarzyszące 		
dodatkowo płatne, publikacja artykułu w Journal of KONES 700 zł)
– osoba towarzysząca (autor lub współautor nie może
być traktowany jako osoba towarzysząca)

Dopłata do pokoju jednoosobowego – 120 zł
Wpłaty prosimy dokonać na konto
Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Nr: 53 2490 0005 0000 4530 9045 2695
z dopiskiem „PRMR-2018 + imię + nazwisko”
4

2018

PROBLEMY ROZWOJU MASZYN ROBOCZYCH

KOMITETY

Komitet Naukowy
Komitet Honorowy
www.prmr.pl/komitety
Komitet Organizacyjny
www.prmr.pl/prmr-2018
ADRES DO KORESPONDENCJI:

Komitet Organizacyjny
XXXI Konferencji Naukowej PRMR-2018
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa
SEKRETARIAT KONFERENCJI:

tel./fax: +48 22 843 19 44
e-mail: sekretariat@prmr.pl
STRONA WWW

Zapraszamy na stronę:
www.prmr.pl
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