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KALENDARZ KONFERENCJI:
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Termin zgłoszeń oraz podanie
tytułu artykułów
Termin przesyłania pełnych
artykułów wraz z wniesieniem opłaty
konferencyjnej
Publikacja programu
Przyjazd i zakwaterowanie
uczestników
Obrady

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli studenckich kół
naukowych do udziału w:

II OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI KÓŁ
NAUKOWYCH
który odbędzie się
w dniach 10 – 11.05.2017r.
w Wojskowej Akademii Technicznej
Jeżeli jesteś młodym naukowcem, studentem,
doktorantem i masz dorobek wart pokazania innym to
przyjedź na II Ogólnopolską Konferencję Kół Naukowych.
Jeżeli chcesz w ciekawej i niezwykłej atmosferze spędzić
kilka dni i spotkać się ze studentami z innych uczelni, to
jest to doskonała szansa, aby ich poznać.
Gwarantujemy miłą i przyjazną atmosferę, interesujące
wystąpienia i wiele specjalnych wydarzeń. Ponadto, nasza
Konferencja to okazja do dyskusji z przedstawicielami firm
w ramach warsztatów, ale również atrakcyjna wycieczka i
integracyjna grill-party. Dla autorów najlepszych
referatów przewidziane są nagrody.

Nie może Was zabraknąć –
Liczymy na Waszą obecność!

TEMATYKA:
Konferencja odbywać się będzie w dwóch głównych
panelach: Logistyka i Obronność. Zakres tematyczny
Panelu Logistyki obejmuje m.in.:
 Zarządzanie procesami logistycznymi
w przedsiębiorstwie;
 Nowoczesne technologie w logistyce;
 Przyszłość transportu w dobie rozwijających się
technologii;
 Obiekty logistyczne i ich rola w sieciach logistycznych
 Problematyka transportu materiałów
niebezpiecznych;
 Logistyka w branży motoryzacyjnej – zdążyć na czas;
 „Zielona logistyka”, ekologiczne aspekty w logistyce;
 Wojskowe systemy logistyczne;

 Logistyka a bezpieczeństwo.
Zakres tematyczny Panelu Obronności obejmuje m.in:
 Technologie przyszłości w wojsku;
 Zarządzanie obronnością państwa;
 System pozamilitarny państwa;
 System militarny państwa;
 Sojuszniczy wymiar bezpieczeństwa i obrony RP –
perspektywy i kierunki rozwoju;
 Walka z terroryzmem;
 Obrona i ochrona cyberprzestrzeni RP;
 Ocena funkcjonalności Wojsk Obrony Terytorialnej
w systemie obronności RP;
 Znaczenie infrastruktury krytycznej w obronności;
 Bezpieczeństwo energetyczne RP;
 Kryzys migracyjny UE;
 Wojna hybrydowa na przykładzie Ukrainy;
 Oddziaływanie konfliktów na Bliskim Wschodzie na
bezpieczeństwo globalne;
 Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony UE.
Oficjalnymi językami konferencji są język polski
i język angielski, w których dowolnie należy przygotować
artykuł i prezentację.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA:
Pełny proces rejestracji jest realizowany poprzez
wypełnienia formularza:
https://goo.gl/forms/GgYw7XbN6H8Zwxs63

Wszelkie pytania i wątpliwości
prosimy zgłaszać poprzez maila knswlo@wat.edu.pl
lub na stronie Facebook
https://www.facebook.com/events/191222269233
3109/

INFORMACJE DODATKOWE:
Pełny tekst artykułu należy przygotować według
załączonego wzoru w edytorze Word MS Office. Wzory
w postaci elektronicznej można pobrać ze strony
Facebook.

KOSZT UCZESTNICTWA:
140 zł/os. – obejmuje koszty wyżywienia, udziału we
wszystkich wydarzeniach konferencji (obrady, warsztaty,
grill
party,
wycieczka),
wydania
materiałów
konferencyjnych, bez kosztów zakwaterowania.
200 zł/os. – obejmuje koszty wyżywienia, udziału we
wszystkich wydarzeniach konferencji (obrady, warsztaty,
grill
party,
wycieczka),
wydania
materiałów
konferencyjnych, zakwaterowanie

Kwotę za uczestnictwo należy wpłacić na konto:
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
CITIBANK O/WARSZAWA
Numer rachunku
60 1030 1016 0000 0000 0873 0005
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z dopiskiem
Konferencja KNS WLO 2017 –Imię
i nazwisko uczestnika
Subkonto 700-1500-50 004
i podaniem uczelni, nazwisk i imion
uczestników oraz numerem subkonta

Życzymy owocnych obrad
oraz miłych wrażeń
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