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SESJA KONFERENCYJNA
dotycząca zagadnień naukowych,
technicznych i społecznych

WARSZTATY I KONSULTACJE
nowe trendy w nauce,
współpraca „Nauki” z „Biznesem”,
bieżące problemy technologiczne
w aspektach społecznie
odpowiedzialnych innowacji

KONKURS
na najlepszy poster naukowy

w ramach międzynarodowej wystawy
innowacji i nowych technologii zostaną
zaprezentowane i nagrodzone
najnowsze rozwiązania w kategoriach:
- Żywność wysokiej jakości
- Technologie materiałowe,
procesy produkcyjne i logistyczne
- Zielona gospodarka
- Zdrowe społeczeństwo
- Cyfrowe społeczeństwo

ZAPRASZAMY DO PREZENTACJI
WŁASNYCH WYNALAZKÓW

Na konferencje, warsztaty i wystawę w ramach Panelowych Spotkań Dyskusyjnych PSD-2021

zapraszamy:
• pracowników przedsiębiorstw przemysłowych,
• pracowników naukowych z uczelni i instytutów,
• doktorantów, studentów oraz studentów z kół naukowych.

Głównym celem PSD 2021 jest upowszechnianie znaczenia
osiągnięć naukowych, a także wymiana doświadczeń oraz
integracja studentów, doktorantów i młodych naukowców.
Rezultatem udział w wydarzeniu jest możliwość nawiązania kontaktów
z przedsiębiorcami, stworzenie interdyscyplinarnych zespołów
badawczych oraz zdeﬁniowanie obszarów ich możliwej współpracy.

Panelowe Spotkania Dyskusyjne „Innowacje w praktyce”
umożliwiają uczestnikom prezentację prac badawczych
i przeglądowych w postaci wystąpień lub posterów
oraz umieszczenie streszczeń prac w materiałach konferencyjnych.

Udział w PSD 2021 daje możliwość uczestnictwa w:
Konferencji– sesji plenarnej lub posterowej podczas VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, w ramach której
możliwe jest pozyskanie nowej wiedzy oraz umiejętności w zakresie innowacji w szerokim ujęciu obejmującym
wiedzę: inżynierską, medyczną , humanistyczną, chemiczną...
Spotkaniach Panelowych Nauka-Biznes – konsultacje z pracownikami uczelni technicznych oraz instytutów
badawczych PAN O/Lublin, transfer innowacyjnych technologii realizowanych przez przedsiębiorstwa.
Warsztatach– uzyskanie wiedzy praktycznej

Wydarzenie Towarzyszące
Międzynarodowa Wystawa Innowacji i Technologii INNO-WINGS 2021
rozpoczęcie nowego cyklu wystawy, podczas której możliwe będzie zaprezentowanie przez naukowców
i specjalistów z całego świata najnowszych odkryć, wynalazków i technologii w 5 kategoriach.
PSD 2021 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.
Od tego roku równolegle odbywać się będą dwie imprezy: Konferencja INNOWACJE W PRAKTYCE oraz Międzynarodowa Wystawa INNO-WINGS.
Możliwy jest udział w jednej z dwóch imprez lub w obydwu jednocześnie. Nie może Was tam zabraknąć !
Rejestracja on-line oraz bieżące informacje są dostępne na stronie internetowej: cine.edu.pl

Serdecznie zapraszamy
Koordynator PSD 2021– dr hab. inż. Tomasz Klepka, prof. PL
PL tel.: 502265207, e-mail: tklepka@gmail.com

