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Na kon fe ren cje, warsz ta ty i wy sta wę w ra mach Pa ne lo wych Spo tkań Dys ku syj nych PSD-2016

Głów nym ce lem PSD 2016 jest upo wszech nia nie zna cze nia osią gnięć
na uko wych, a tak że wy mia na do świad czeń oraz in te gra cja stu den -
tów, dok to ran tów i mło dych na ukow ców. Re zul ta tem udzia łu w wy -
da rze niu jest moż li wość na wią za nie kon tak tów z przed się bior ca mi,
stwo rze nie in ter dy scy pli nar nych ze spo łów ba daw czych oraz zde fi -
nio wa nie ob sza rów ich moż li wej współ pra cy.

III Pa ne lo we Spo tka nie Dys ku syj ne „In no wa cje w prak ty ce”
umoż li wi uczest ni kom pre zen ta cję prac ba daw czych i prze glą do wych
w po sta ci wy stą pień lub po ste rów oraz umiesz cze nie stresz czeń prac
w ma te ria łach kon fe ren cyj nych. Moż li wa bę dzie tak że pu bli ka cja roz -
dzia łów (4 pkt. MNiSW). Naj lep sze pra ce zo sta ną opu bli ko wa ne
w wy bra nych cza so pi smach na uko wych.

za pra sza my:
• pra cow ni ków przed się biorstw prze my sło wych,
• pra cow ni ków na uko wych z uczel ni i in sty tu tów,
• dok to ran tów, stu den tów oraz stu den tów z kół na uko wych.

PSD-2016 jest zatem dla Państwa doskonałą okazją do zaprezentowania własnej oferty naukowej na forum interdyscyplinarnym 
w ogólnopolskim środowisku akademickim, a także przedyskutowanie problemów z ekspertami z różnych gałęzi przemysłu i biznesu.
Rejestracja on-line oraz bieżące informacje są dostępne na stronie internetowej: cine.edu.pl

Serdecznie zapraszamy   

Koordynator PSD 2016    – dr hab. inż. Tomasz Klepka, prof. PL
tel.: 502265207, e-mail: tklepka@gmail.com

Kon fe ren cji – se sji ple nar nej lub po ste ro wej pod czas III Ogól no pol skiej Kon fe ren cji Na uko wej, w ra mach któ rej 
moż li we jest po zy ska nie no wej wie dzy oraz umie jęt no ści w za kre sie in no wa cji w sze ro kim uję ciu obej mu ją cym 
wie dzę in ży nier ską, me dycz ną, rol ni czą i hu ma ni stycz ną, a tak że prze dys ku to wa nie bie żą cych pro ble mów na uko wych.

Udział w PSD 2016 da je moż li wość uczest nic twa w:

Wy sta wie In no wa cyj nych Roz wią zań Urzą dzeń i No wych Tech no lo gii (2 dni) –pre zen ta cja naj now szych roz wią -
zań oraz pro jek tów, któ rych au to ra mi są pra cow ni cy przed się biorstw prze my sło wych, na ukow cy, a tak że stu den ci,
dok to ran ci oraz stu den ci z kół na uko wych

Warsz ta tach – uzy ska nie wie dzy prak tycz nej mię dzy in ny mi z za kre su:
– De sign Thin king;
– Dro ga do In no wa cji, czy li moż li wo ści fi nan so wa nia w per spek ty wie 2014-2020;
– Bu do wa nie ze spo łu; 
– Jak za ist nieć w sie ci. Kre acja wi ze run ku w in ter ne cie, a au ten tycz ność;
– Warsz tat z Ko mu ni ka cji.

Spo tka niach Pa ne lo wych Na uka -Biz nes – kon sul ta cje z pra cow ni ka mi uczel ni tech nicz nych oraz in sty tu tów 
ba daw czych PAN O/Lu blin, trans fer in no wa cyj nych tech no lo gii re ali zo wa nych przez przed się bior stwa.
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