ZAPROSZENIE NA MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

„Odnawialne źródła energii - technika, technologia, innowacje”
ORGANIZOWANĄ PRZEZ

KATEDRĘ INŻYNIERII MECHNICZNEJ I AGROFIZYKI
UNIWERSYTETU ROLNICZEGO IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE

INSTYTUT TECHNICZNY
PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU

POLSKIE TOWARZYSTWO AGROFIZYCZNE
ODDZIAŁ KRAKÓW
POD PATRONATEM

KOMITETU TECHNIKI ROLNICZEJ PAN oraz POLSKIEGO TOWARZYSTWA INŻYNIERII ROLNICZEJ

Krynica 25-27 czerwca 2014r.
TEMATYKA KONFERENCJI
Zakres tematyczny konferencji obejmuje szeroką gamę teoretycznych i praktycznych aspektów nowoczesnych
technologii OZE takich jak:
• Kolektory słoneczne i energia termalna
• Energia geotermalna – technika i technologia
• Pompy ciepła i systemy CHP
• Energia wiatru
• Biomasa i biogaz – technika i technologia
• Ogniwa paliwowe
• Gospodarka odpadami i ciepłem
• Zaawansowane technologie magazynowania energii
• Polityka i ekonomia odnawialnych źródeł energii
• Modelowanie, symulacja i optymalizacja systemów OZE
Przyjęte referaty zostaną przedstawione na konferencji w formie referatów lub posterów.

Językiem konferencji jest angielski.

KOMITET HONOROWY
prof. dr hab. inż Zbigniew Ślipek, rektor PWSZ w Nowym Sączu,
prof. dr hab. inż. Jarosław Frączek, kierownik Katedry Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki
doc. dr inż. Marek Aleksander, dyrektor Instytutu Technicznego w Nowym Sączu

KOMITET ORGANIZACYJNY
Przewodniczący:
• dr hab. inż. Bogusława Łapczyńska-Kordon, tel. 012 662 4642
Sekretarz konferencji
• dr inż. Krzysztof Mudryk tel. 012 662 4645

Członkowie:
• dr inż. Marek Wróbel
• dr inż. Tomasz Hebda
• dr inż. Artur Wójcik
• dr inż. Norbert Pedryc
• dr inż. Antoni Litera
• dr inż. Tomasz Kądziółka
• mgr inż. Krzysztof Dziedzic
• mgr inż. Sławomir Jurkowski
Całkowity koszt konferencji to 1100 PLN. W kwocie tej uczestnicy otrzymują:
• zakwaterowanie oraz wyżywienie podczas całej konferencji,
• catering podczas obrad,
• uroczystą kolację,
• wycieczkę,
• publikację w czasopiśmie naukowym „Inżynieria Rolnicza” (cena zawiera również koszt tłumaczenia),
• materiały konferencyjne.
Dla osób, które są zainteresowane udziałem w konferencji , ale nie chcą publikować referatu w „Inżynierii Rolniczej” koszt
konferencji wynosi 700 PLN.
Zgłoszenia na konferencję przyjmowane będą droga elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie
konferencji do 15.03.2014r. Zgłoszone referaty zostaną przedstawione na konferencji w formie referatów oraz
posterów (wydanie publikacji planowane jest na czerwiec 2014 r. przed konferencją).

Szczegółowe informacje na stronie
www.konferencja-oze.wipie.ur.krakow.pl
oze-konferencja@ur.krakow.pl

Serdecznie zapraszamy

