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CEL I ZAKRES KONFERENCJI 
 
Konferencja jest kolejnym etapem współpracy podjętej przez 5 polskich uczelni w ramach 
Konsorcjum COP – Tradycja, Obronność. Głównym celem tej konferencji jest przedstawienie oferty 
i możliwości badawczych dla przemysłu zbrojeniowego. Możliwa będzie również wymiana 
doświadczeń, poglądów oraz wiedzy pracowników uczelni i przedsiębiorstw dla potrzeb zacieśniania 
współpracy z Polską Grupą Zbrojeniową oraz ich kooperantami. W trakcie konferencji przewidywana 
jest prezentacja najnowszych osiągnięć z materiałoznawstwa, konstrukcji i technologii specjalnego 
zastosowania. Wystawy sprzętu oraz aparatury badawczej i naukowej.  
Tematyka konferencji dotyczy zagadnień z zakresu: technologii specjalnych (w tym: spawalnictwa, 
odlewnictwa, przeróbki plastycznej, obróbki mechanicznej i montażu), nowoczesnych narzędzi 
i badań, innowacyjnych technik i metod wytwarzania oraz jakości i organizacji produkcji. 
 



ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA 
 

Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać poprzez jeden z dwóch dostępnych formularzy 
rejestracyjnych znajdujących się na stronie internetowej konferencji: 
 

Rejestracja uczestnika bez referatu:  
https://konferencjawmt.prz.edu.pl/zgloszenie-uczestnictwa/rejstracja-uczestnika-bez-referatu 
 

Rejestracja uczestnika z referatem:  
https://konferencjawmt.prz.edu.pl/zgloszenie-uczestnictwa/rejestracja-uczestnika 
 

JĘZYK KONFERENCJI 
 

polski, słowacki, czeski, angielski 
 

TERMINY OSTATECZNE 
 

zgłoszenie uczestnictwa – do 20.02.2018 r. 
przesłanie streszczeń referatów – do 20.02.2018 r. 
opłata konferencyjna – do 20.02.2018 r. 
przesłanie pełnej treści publikacji – do 20.03.2018 r. 
przesłanie programu konferencji – do 30.04.2018 r. 
rezerwacja hotelu – indywidualnie 

 

OPŁATA KONFERENCYJNA 
 

Opłata konferencyjna za uczestnictwo jednej osoby obejmuje udział w obradach, materiały 
konferencyjne, posiłki oraz uczestnictwo w imprezach towarzyszących. Opłata konferencyjna nie 
obejmuje kosztów noclegów.  
 

Opłata wniesiona do 20.02.2018 r. wynosi 950,- PLN brutto. 
Opłata wniesiona po 20.02.2018 r. wynosi 1 200,- PLN brutto.  
 

Opłatę za uczestnictwo należy przekazywać na konto bankowe:  
POLITECHNIKA RZESZOWSKA, Al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 RZESZÓW 

BANK PEKAO S.A. II oddział w Rzeszowie 
SWIFT KODE: PKOPPLPW 29 1240 2614 1111 0000 3958 6445 

z dopiskiem konferencja „konferencja Stalowa Wola” 
 

NOCLEGI 
 

Prosimy uczestników o indywidualną rezerwację noclegów w hotelach podając nazwę konferencji 
„konferencja Stalowa Wola”. 

1. HOTEL STAL Rezerwacja tel. +48 15 842 19 91, e-mail: recepcja@hotelstal.pl 
2. ZAJAZD SEZAM Rezerwacja tel. + 48 15 642 21 06, e-mail: sezam@go3.pl 
3. DWÓR GALICJA Rezerwacja tel. + 48 511 390 985, e-mail: hotel@dworgalicja.pl 
4. DWÓR OLIMP Rezerwacja tel. + 48 506 666 606, e-mail: dworolimp@gmail.com 

 

WYSTAWY I PREZENTACJE FIRMOWE 
 

Przewidujemy prezentacje oraz wystawy aparatury i urządzeń naukowych i produkcyjnych dla 
przemysłu i nauki. Zainteresowanych taką formą promocji prosimy o kontakt z sekretariatem 
konferencji. 

https://konferencjawmt.prz.edu.pl/zgloszenie-uczestnictwa/rejstracja-uczestnika-bez-referatu


SEKRETARIAT I KONTAKT Z ORGANIZATOREM 
 

Osoba do kontaktu:  
dr inż. Joanna ZIELIŃSKA-SZWAJKA 
Wydział Mechaniczno-Technologiczny Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli 
ul. Kwiatkowskiego 4, 37-450 Stalowa Wola 
Tel.: +48 15 814 80 01 
E mail: konferencja_wmt@prz.edu.pl 
Adres strony internetowej konferencji: https://konferencjawmt.prz.edu.pl  
 

WYDAWNICTWO 

 

Autorzy referatów planowanych do wygłoszenia podczas konferencji proszeni są 
o przygotowanie treści zgodnie z wytycznymi redakcji czasopisma MECHANIKA.  
Przygotowane referaty prosimy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 
28.02.2018 r. 
Kolejność publikacji jest uzależniona od terminu nadsyłania artykułów. 
Prosimy o przesyłanie propozycji dwóch recenzentów, w tym jeden z zagranicy 
oraz ich danych adresowych wraz z adresem elektronicznym. Przesłane artykuły 
zostaną poddane procedurze wydawniczej: przesłane do recenzji oraz poddane 
obróbce edytorskiej. Zaakceptowane artykuły z pozytywnymi dwoma recenzjami 
zostaną opublikowane w Zeszytach Naukowych Politechniki Rzeszowskiej, 
Mechanika, RUTMech p-ISSN 0209-2689, e-ISSN 2300-5211. 
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej – Mechanika, wydawane od 1983 r., są 
kontynuacją publikacji naukowych wydawanych od 1973 r. pod nazwą Rozprawy – 
Prace Instytutu Budowy Maszyn. Kwartalnik RUTMech przeszedł pełny proces 
ewaluacji w bazie IC Journal Master. Artykuły zamieszczane w kwartalniku 
RUTMech otrzymują po 7 punktów. 
Informacja o wytycznych przygotowania artykułu w załącznikach.  
http://oficyna.prz.edu.pl/zeszyty-naukowe/mechanika 

 

 

Wszystkie przesłane prezentacje oraz abstrakty publikacji zostaną wydrukowane 
w specjalnym wydawnictwie konferencyjnym.  
  

 

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI 
 

Czwartek, 17 maja 2018 r. 

9:00 – 10:00 Rejestracja uczestników 
10:00 – 14:00 Obrady 
14:00 – 15:30 Obiad 
15:30 – 17:00 Obrady 

19:00 Uroczysta kolacja – Restauracja  
 

Piątek, 18 maja 2018 r. 

9:00 – 14:00 Zwiedzanie HSW S.A.: hsw.pl 
14:00 – 15:30 Zakończenie konferencji  

Obiad 
 

 

https://konferencjawmt.prz.edu.pl/
http://oficyna.prz.edu.pl/zeszyty-naukowe/mechanika

