
I Studencka Sesja Naukowa organizowana przez Lotnicze Koło Naukowe działające przy  

Katedrze Technologii Lotniczych 

Lotnicze Koło Naukowe działające przy Katedrze Technologii Lotniczych Wydziału 

Transportu Politechnika Śląska ma zaszczyt zaprosić na pierwszą ogólnopolską studencką sesję 

naukową, która odbędzie się w dniu 29 września 2016 r. w Ustroniu. Sesja studencka będzie 

wydarzeniem towarzyszącym organizowanej przez Katedrę Technologii Lotniczych 

I Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej "ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM  

W TECHNIKACH, TECHNOLOGIACH I POLITYCE TRANSPORTOWEJ SMT3P . 

Studenci, przedstawiciele kół naukowych uczelni wyższych, będą mieć niepowtarzalną okazję 

uczestnictwa w Konferencji SMT3P w Ustroniu. Wśród uczestników znajdą się przedstawiciele Urzędu 

Lotnictwa Cywilnego, Państwowej Agencji Żeglugi Powietrznej, Państwowej Komisji Badań 

Wypadków Lotniczych, czy też zarządzający przedsiębiorstwami lotniczymi w Polsce.  

Część właściwa studenckiej sesji naukowej odbędzie się w formie sesji plakatowej w Ustroniu. Każdy 

prelegent, na forum publicznym, posiłkując się stworzonym plakatem będzie miał możliwość 

wygłoszenia krótkiego referatu dotyczącego badań zawartych w artykule naukowym oraz 

przedyskutowania go z innymi uczestnikami.  

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie streszczenia, a następnie artykułu 5-15 stron we wskazanej 

formatce w ustalonych terminach oraz uiszczenie opłaty w wysokości 250zł.  

Opłata 250zł od uczestnika obejmuje: 

- uczestnictwo w prestiżowej międzynarodowej konferencji w Ustroniu; 

- prezentację na sesji plakatowej; 

- uroczysty obiad; 

- publikację referatu w monografii po konferencyjnej; 

- pełny zestaw materiałów pokonferencyjnych (w tym tablet); 

- kwota nie obejmuje noclegu i przejazd. 

Harmonogram:  

- do 31 lipca uiszczenie opłaty  i przesłanie deklaracji wraz z tematem referatu oraz krótkim 

streszczeniem zgodnie z obowiązującą formatką na adres marta.jackowska@polsl.pl  

Opłatę należy wnieść na konto: 

Politechnika Śląska 44-100 Gliwice  

ul. Akademicka 2A ING Bank Śląski S.A. o/Gliwice 

60 10 50 1230 1000 0002 0211 3056 

Z dopiskiem "I Studencka Sesja Naukowa RT4 /Imię i Nazwisko studenta" oraz 

faktura na osobę prywatną/jednostkę naukową wraz z adresem 

https://www.facebook.com/PolitechnikaSlaska/
mailto:marta.jackowska@polsl.pl


- do 22 sierpnia przesłanie artykułu w języku polskim zgodnie z obowiązującą formatką dostępną na 

stronie Katedry Technologii Lotniczych www.ktl.2ap.pl/ równoważną z formatką obowiązującą na 

konferencji SMT3P. 

- na dzień konferencji 29 września 2016 r. przygotowanie plakatu, maksymalny format A2. 

Tematyka równoważna z konferencją SMT3P: 

✈ ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W TRANSPORCIE: 

- problemy społeczno-gospodarcze i naukowo-badawcze,  

- edukacja bezpieczeństwa transportu w Polsce, 

- strategie bezpieczeństwa w transporcie, 

- podejście systemowe w zarządzaniu bezpieczeństwem. 

✈ ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W TRANSPORCIE: 

- metody badawcze stosowane w zarządzaniu ryzykiem i analizach ryzyka,  

- stan aktualny zarządzania ryzykiem w transporcie, 

- metody zintegrowanego zarządzania ryzykiem w transporcie. 

✈ SYTUACJE KRYZYSOWE W TRANSPORCIE: 

- zapobieganie sytuacjom kryzysowym, 

- przygotowanie do sytuacji kryzysowych, 

- procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych, 

- stany nadzwyczajne w transporcie. 

✈ BUDOWA EKSPLOATACJA I DIAGNOSTYKA ŚRODKÓW TRANSPORTU: 

- konstrukcja i badania środków transportu, 

- pojazdy transportu kombinowanego, 

- użytkowanie i utrzymanie środków transportu,  

- modelowanie ruchu środków transportu, 

- certyfikacja i homologacja środków transportu. 

✈ POLITYCZNE, EKONOMICZNE I PRAWNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA W TRANSPORCIE: 

- polityka bezpieczeństwa sektora transportowego w Polsce, 

- polityczne uwarunkowania kształtowania strategii bezpieczeństwa w transporcie, 

- polityka transportowa, jako efekt przetargów elit politycznych i biznesowych, 

- wizja rozwoju sektora transportowego w wystąpieniach polityków i programach partii politycznych, 

- bezpieczeństwo transportu w prawie międzynarodowym, europejskim i krajowym,  

- prawne uwarunkowania bezpieczeństwa lotnisk, dworców i innych obiektów użyteczności 

publicznej, 

- bezpieczeństwo a działalność gospodarcza w sektorze transportu. 

 

 

 

 

Z wyrazami szacunku 

Przewodniczący Lotniczego Koła Naukowego  

Adrian Łach 

Kontakt: 603621277, adrian.lach19@gmail.com 

http://www.ktl.2ap.pl/
https://www.facebook.com/hashtag/polityka

