
Tematyka konferencji: 

- konstrukcje budowlane 

- budownictwo komunikacyjne 

- budownictwo ogólne 

- fizyka budowli 

- geotechnika 

- materiały budowlane 

- mechanika budowli 

- organizacja i zarządzanie w budownictwie 

- teoria konstrukcji i metody komputerowe 

- nowe rozwiązania w budownictwie 

- problemy architektoniczno-budowlane 
 
Harmonogram konferencji: 

Uprzejmie informujemy, że ze względów 

organizacyjnych wszystkie terminy są 

ostateczne. 

do 05.01.2018 

zgłoszenie uczestnictwa na stronie 

http://www.doktoranci.rb.polsl.pl oraz 

nadesłanie pełnego tekstu referatu 

 

do 05.01.2018 

wniesienie opłaty konferencyjnej 
 

do 31.03.2018 

informacja o akceptacji referatu 
 

do 27.04.2018 

przesłanie Komunikatu nr 2  

wraz z programem konferencji 
 

Miejsce konferencji: 

Hotel *** Pod Jedlami 

Ul. Beskidzka 17, 43-460 Wisła 
 

Patronat:   
Rektor Politechniki Śląskiej 
prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk 
  

Dziekan Wydziału Budownictwa    

Politechniki Śląskiej 
dr hab. inż. Joanna Bzówka, prof. Pol. Śl. 
 
 
Przewodniczący Komitetu Inżynierii 
Lądowej i Wodnej PAN 
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak 
 
 
Prezydent Polskiego Komitetu Geotechniki 
prof. dr hab. inż. Alojzy Szymański 
  
Przewodnicząca Sekcji Konstrukcji Betonowych 

Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN 

dr hab. inż. Anna Halicka, prof. PL 

 
Komitet organizacyjny: 
 

przewodnicząca:  
dr inż. Karolina Knapik 

 
mgr inż. Jacek Kołodziej  
mgr inż. Małgorzata Krystek  
mgr inż. Przemysław Rokitowski 
 
Opiekun konferencji: 
 

dr hab. inż. Krzysztof Gromysz 
 
adres korespondencyjny: 
 
Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa  

ul. Akademicka 5, 44-100 Gliwice  

z dopiskiem: XVIII KNDWB 

e-mail: karolina.knapik@polsl.pl 

 

Facebook: XVIII KNDWB 
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Informacje ogólne: 
 
Pracownicy i Doktoranci Wydziału Budownictwa 

Politechniki Śląskiej mają przyjemność zaprosić 

Doktorantów oraz Ich Opiekunów do udziału  

w XVIII Konferencji Naukowej Doktorantów 

Wydziałów Budownictwa. 

Pragniemy, aby w konferencji uczestniczyli 

nie tylko Doktoranci, ale także Opiekunowie 

zajmujący się rozwojem naukowym młodej 

kadry. 

Celem konferencji jest: 
 

- prezentacja wyników badań teoretycznych  

i doświadczalnych uzyskanych w trakcie 

wykonywania prac doktorskich, 

- zaznajomienie się z tematyką badań 

podejmowanych przez Doktorantów  

w różnych ośrodkach, wymianę doświadczeń 

badawczych oraz wzajemne poznanie się, 
 
- dyskusja z udziałem Profesorów - być może 

przyszłych recenzentów dysertacji. 
 

Oficjalnymi językami konferencji są polski oraz 

angielski. Autorzy najlepszych prezentacji 

zostaną wyróżnieni, przewidziane są 

również atrakcyjne nagrody. 

 
Materiały konferencji: 
 

Referaty zostaną opublikowane w postaci 

rozdziałów Monografii wydanej przez 

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. 

Wybrane, wyróżniające się referaty mogą zostać 

opublikowane w czasopiśmie naukowym 

Politechniki Śląskiej ACEE, po rozszerzeniu  

i przetłumaczeniu na język angielski. 

Zgłoszenie uczestnictwa:   
Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji odbywa 

się przez wypełnienie elektronicznego 

formularza zamieszczonego na stronie 

internetowej konferencji 
 

http://www.doktoranci.rb.polsl.pl 

 
Referaty: 
 

Referaty należy przygotować zgodnie  

z wytycznymi oraz zasadami dotyczącymi 

sposobu opracowania referatu, które są 

zamieszczone na stronie internetowej 

konferencji.  Referaty przygotowane niezgodnie  

z wytycznymi nie zostaną zaakceptowane. 
 

Celem konferencji jest prezentacja własnych 

rozważań Doktoranta, dlatego Autorem referatu 

może być tylko i wyłącznie jedna osoba - 

Doktorant. 
 

Każdy referat będzie recenzowany przez dwóch 

Profesorów. Warunkiem publikacji referatu jest 

uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji. 
 

Dodatkowym warunkiem publikacji referatu jest 

przysłanie przez autora oświadczenia  

o wyrażeniu zgody na publikację, które jest 

zamieszczone na stronie internetowej 

konferencji. 
 

Każdy doktorant może zgłosić maksymalnie dwa 

referaty. 

Opłata konferencyjna: 
 

Opłata za konferencję wynosi: 
 

725 PLN (175 Euro) 
 

W przypadku zgłoszenia przez Doktoranta dwóch 

referatów do powyższej kwoty należy doliczyć 

 

200 PLN (50 Euro) 

Termin wpłaty: 
 

do 05.01.2018 
 

Dokonanie wpłaty jest warunkiem skierowania 

nadesłanego referatu do postępowania 

redakcyjnego. W przypadku uzyskania 

negatywnych recenzji zwracane będzie 80% 

wpłaconej kwoty. Pozostałe 20% są opłatami 

organizacyjnymi. 
 

Opłata obejmuje: 

- zakwaterowanie w hotelu (1 nocleg  

ze śniadaniem), 

- 2 obiady oraz uroczystą kolację, 

- przerwy kawowe, 

- materiały konferencyjne, 

- publikację referatu w Monografii wydanej 

przez Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. 
 
 
Opłatę za udział w konferencji należy dokonać 

płatnością na konto: 
 

ING Bank Śląski S.A. o/Gliwice  

60 1050 1230 1000 0002 0211 3056 

SWIFT: INGBPLPW 
 
W tytule przelewu należy wpisać KNDWB 2018, nazwę 

jednostki wpłacającej (np. Politechnika Śląska) oraz imię  

i nazwisko uczestnika lub uczestników w przypadku wpłat 

grupowych. 


