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Mamy przyjemność przekazać na Państwa ręce pierwsze wydanie 

e-przewodnika iProfesor po konferencjach dedykowanego Ludziom Nauki.

Wyrażamy nadzieję, że przewodnik pomoże Państwu w podjęciu decyzji 

o wyborze konferencji w której chcieliby Państwo wziąć udział.

Każda z prezentowanych konferencji jest przez nas rekomendowana 

jako wydarzenie godne polecenia.

Mamy nadzieję że Przewodnik po Konferencjach będzie narzędziem który 

pozwoli Państwu odkryć nieznane dotąd wydarzenia.

Z wyrazami szacunku

Zespół iProfesor

Szanowni Panstwo
WITAMY

,
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Platforma łącząca ludzi nauki
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Luty

Lobbing i reprezentacja interesów w dobie kryzysu

Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji

Marzec

I Ogólnopolska Konferencja z Zakresu Patologii Owadów

Otorynolaryngologia Łódź 2012

Kryminał - gatunek poważ(a)ny?

II Międzynarodowa Konferencja w ramach projektu Internetowa 

Promocja Nauki

XVIII Łódzka Konferencja Kardiologiczna

Inżynieria ruchu lotniczego

KOMEKO 2012

I Konferencja Młodych Naukowców z okazji Światowego Dnia Wody

Biometria w prawie i kryminalistyce

Kwiecień

Usura - Usury: the forgotten sin

Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych

ilości pierwiastków

Forum Nowej Nauki - Nauka 2.0: więcej niż internet

European Union in the multipolar world. Threats and challenges 

in the XXI century

Tłumacz a komputer. The Translator and the Computer

Medycyna w sytuacjach kryzysowych

Narracja i pamięć. Konstrukcje i destrukcje tożsamości

Chromatografia Jonowa 2012

Doświadczenia europejskich ekspertów w leczeniu dzieci i młodzieży

Maj

Applications od Logic in Philosophy and the Foundations of Mathematics

Problemy z sądową ochroną praw człowieka

Przestrzeń Społeczna Metropolii

 

Polskie elity
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Maj

Literature in English Symposium (LIES)

Interdyscyplinarna Konferencja Młodych Naukowców Ko-oper Field

Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii

i Telewizji - KKRRiT 2012

Nasze Bezpieczeństwo Teoria i Rzeczywistość

Mechatronics: Ideas for Industral Applications

Flawonoidy i ich zastosowanie

Sympozjum - Medycyna Przyjazna Pacjentowi

Zarządzanie Finansami Firm - Teoria i Praktyka

Aeronautica.Integra

XXXI Seminarium Kół Naukowych Wydziału Mechanicznego 

Wojskowej Akademii Technicznej

Ezoteryzm w kulturze Europy

Baśń we współczesnej kulturze

Starzejące się społeczeństwo wyzwaniem dla pomocy społecznej

Literatura i konwergencja

Trwałość budowli i ochrona przed korozją - KONTRA 2012

Matematyka i informatyka na usługach ekonomii

Languages in Contact 2012

New Developments in Linguistic Pragmatics (NDLP 2012)

Ekologia w Elektronice

OIL-GAS AGH 2012

Autobiografia - biografia - narracja. Perspektywy biograficzne 

w praktyce badawczej

Czerwiec

Inżynieria Stomatologiczna - Biomateriały

Wyzwania dla rynków ubezpieczeń w świetle sytuacji na globalnych 

rynkach finansowych

Ekonomiczne wyzwania XXI wieku Polska - Unia Europejska - Świat

Europejczycy wczoraj i dziś

GRANULACJA 2012

Podatki w krajach Morza Śródziemnego - perspektywa antyczna, 

średniowieczna i nowożytna

Konsument wobec elektroniki użytkowej

Towards Fusion Energy

Quality Production Inprovment
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Lipiec

IX Konferencja Naukowa IRSSD 

6th European Congress of Mathematics

Miasto i środowisko naturalne w Polsce. Doświadczenia

dla Ameryki Łacińskiej

Sierpień

Plants in hydrosystems: from functional ecology to weed research

Wrzesień

Budowa i eksploatacja maszyn przemysłu spożywczego BEMS 2012

15th QMOD -ICQSS

Postępy Inżynierii Bioprocesowej

Żywność i żywienie w XXI wieku - wyzwania i nadzieje

EuroSLA 22nd annual conference od European Second 

Language Association

HTRSE - 2012

Poznań Linguistic Meeting

XLII Seminarium Zastosowań Matematyki

Federated Conference on Computer Science and Information Systems

 

Czerwiec

Computer Networks 2012

Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym

VIII Konferencja Filozofów Krajów Słowiańskich na temat: Polityka 

a wartości i interesy

5th Podlasie Conference on Mathematics

Badania w dydaktykach przedmiotów Przyrodniczych (DidSci)

Algebraic and Arithmetic Geometry

7th International Conference on Evaluation of Novel Approches 

to Software Engineering

ENERGODOM 2012

The Eastern Dimension of the United Europe

Plant Functioning in Stress Enviroment
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Ionizing Radiation and Polymers Symposium IRaP’2012

Brittle Matrix Composites

Systemy Wspomagania Organizacji /Creativity Support 

Systems SWO/ CSS’2012

Społeczna przestrzeń internetu. Między wirtualnością a realnością

Wspólnota językowa dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego 

wczoraj, dziś, jutro?

Antynomie w sztuce

Listopad

Płeć i władza. Historyczne konteksty, współczesne krytyki, 

nowe perspektywy

Konteksty feministyczne: teoria, polityka, aktywizm

Mediaeval English Studies Symposium, MESS

KOMTECH 2012

Produkt i Opakowanie - kierunki rozwoju - P&P 2012

Nowe Osiągnięcia w Badaniach i Inżynierii Korozyjnej

Grudzień

Toyotaryzm w kulturze europejskiej

 

Wrzesień

IT w organizacjach gospodarczych

Ekonomia - wczoraj, dziś i jutro

Przedsiębiorczość w nowoczesnej gospodarce - ryzyko i wyzwania

Historia i Literatura - Od Mme de Lafayette do Jonathana Littella

Systemy gospodarce i ich ewolucja. Aspekty mikro i mezoekonomiczne

Solidarity, Memory and Identity

Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych

Szanse i bariery rozwoju organizacji w społeczeństwie informacyjnym

Współpraca, konkurencja i kooperacja w rozwoju współczesnych 

organizacji

Październik

Biblioteka, Książka, Informacja i Internet 2012

Intercultural Management Congress
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Bezpieczeństwo

Bibliologia i informatologia

Biologia środowiska wodnego

Biometria, kryminalstyka

Botanika

Bromatologia

Budownictwo

Chemia i chemia analityczna

Ekologia

Elektronika

Filozofia

Fizjologia stresu u roślin

Fizyka

Gender studies

Geografia polityczna

Górnictwo naftowe

Historia i historia sztuki

Hydrobiologia

 

Informatyka i informatyka ekonomiczna

Inżynieria chemiczna i procesowa

Inżynieria materiałowa

Inżynieria produkcji

Inżynieria ruchu lotniczego

Językoznawstwo/lingwistyka

Konferencja interdyscyplinarna

Konferencja transdyscyplinarna

Kulturoznawstwo

Literaturoznawstwo

Logika

Lotnictwo i kosmonautyka

Marketing

Matematyka

Materials engineering

Mechanika i budowa maszyn

Mechatronika

Medycyna: deformacje kręgosłupa

Medycyna: kardiologia

Medycyna: laryngologia, otolaryngologia
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Medycyna: psychologia

Medycyna: stomatologia dziecięca

Nauki ekonomiczne

Nauki filologiczne

Nauki humanistyczne i społeczne

Nauki medyczne/wojskowe

Nauki o zarządzaniu

Nauki prawne

Nauki przyrodnicze

Nauki rolnicze i leśne

Nauki techniczne

Nowa nauka

Ochrona środowiska

Odnawialne źródła energii

Patologia owadów

Pedagogika

Politologia, socjologia

Polymers, radiation chemistry

Quality management

Romanistyka

Socjologia

Technologia

Telekomunikacja bezprzewodowa

Ubezpieczenia, finanse, bankowość
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socjologia 

Lobbing i reprezentacja 
interesów w dobie kryzysu

Telefon: +48 22 556 42 60

E-mail: recepcja@isp.org.pl
Web: www.ifispan.waw.pl

Kontakt

Warszawa - 01 lutego 2012 r.

Punktem wyjścia seminarium będzie prezentacja książki 
Grupy interesu i lobbing. Polskie doświadczenia w unijnym 
kontekście wydanej w IFiS PAN. Obrady seminarium mają 
jednak wykroczyć poza tematykę książki. Rozmaite formy 
artykulacji interesów i lobbing są podstawowymi 
narzędziami uczestnictwa obywateli w procedurach politycz-
nych demokracji  wywodzącymi się z ich konstytucyjnych 
uprawnień. W znacznej mierze tworzą one  okoliczności 
legitymizujące bądź deligitymizujące ustrój polityczny, 
a sposób uprawiania lobbingu można traktować jako miernik 
jakości zarówno systemu reprezentacji interesów, jak 
instytucji demokratycznych. 

Opis Informacje o wykładowcach

ź prof. dr hab. Henryk Domański, dyrektor IFiS PAN, 
ź dr Grzegorz Makowski, kierownik Programu Społeczeństwa   
  Obywatelskiego w Instytucie Spraw Publicznych, 
ź prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Jasiecki (IFiS PAN), 
ź dr Urszula Kurczewska (UW), 
ź prof. dr hab. Juliusz Gardawski (SGH), 
ź Przedstawiciel administracji rządowej, 
ź prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz (PiS), 
ź Krzysztof Pietraszkiewicz (Związek Banków Polskich), 
ź Grażyna Kopińska (Obywatelskie Forum Legislacji), 
ź dr Małgorzata Molęda-Zdziech (SGH).
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nauki techniczne, nauki o zarządzaniu

Tematyka obrad:

1.Innowacyjność procesów i produktów

2.Efektywność, produktywność i organizacja przedsiębiorstw

3.Organizacja procesów produkcyjnych

4.Zarządzanie produkcją

5.Inżynieria procesów wytwarzania

6.Zarządzanie projektami 

7.Logistyka, łańcuchy dostaw

8.Zarządzanie wiedzą, systemy wspomagania podejmowania 
    decyzji

9.Inżynieria jakości produkcji i usług

10.Kształtowanie środowiska pracy, bezpieczeństwo pracy

11.Techniki informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem 
     i inżynierii produkcji

Pozytywnie zaopiniowane prace zostaną wydane w formie 
książkowej (tom w j. polskim i tom w j. angielskim).  Ponadto 
rozszerzone wersje wybranych referatów zostaną opubli-
kowane w kwartalnikach: „Zarządzanie Przedsiębiorstwem” 
lub „Management and Production Engineering Review”.

Innowacje w zarządzaniu 
i inżynierii produkcji 
(Komputerowo zintegrowane zarządzanie)

GaleriaOpis

Telefon 1:  +48 77 423 40 31
Fax:  +48 77 423 40 44

E-mail: zakopane@po.opole.pl
Web: www.ptzp.org.pl

Logo

Kontakt

Strona 10/103

Zakopane - 26-29 lutego 2012 r.

Zapisy

Kartę zgłoszenia wraz z pracą (20 tys. znaków) 
należy przesłać do dnia 6 lutego 2012 na adres:  
zakopane@po.opole.pl

Patroni i partnerzy projektu iProfesor:
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patologia owadów

Główną przesłanką organizacji konferencji jest in-
tegracja krajowych ośrodków badawczych zajmu-
jących się patologią owadów w celu:

ź tworzenia zespołów badawczych pozyskujących 
  środki finansowe na badania z funduszy krajowych 
  i zagranicznych,
ź wymiany informacji ułatwiającej współpracę 
  i korzystanie z infrastruktury badawczej jednostek,
ź wspólnego przygotowywania publikacji do 
  czasopism posiadających Impact Factor. 

W trakcie konferencji uczestnicy zapoznają się z aktu-
alną sytuacją w obszarze badań oraz głównymi 
kierunkami rozwoju patologii owadów w kraju. 
Przedstawione zostaną ośrodki badawcze prowadzące 
lub współuczestniczące (np. biotechnologia, genetyka) 
w badaniach z zakresu chorób owadów powodowanych 
przez bakterie, grzyby, wirusy i nicienie. Odbędzie się 
również dyskusja nad możliwościami tworzenia 
wspólnych projektów aplikujących po środki finansowe 
z Narodowego Centrum Nauki i Rozwoju oraz Unii 
Europejskiej. Poprzez zaprezentowane referaty i do-
niesienia oraz dyskusję, konferencja powinna 
przyczynić się do promocji wspólnych prac i badań.     

Konferencja jest skierowana do wszystkich pra-
cowników nauki zajmujących się patologią owadów. 
Szczególnie liczymy na udział osób rozpoczynających 
pracę w tej dziedzinie – doktorantów i studentów. 

I Ogólnopolska Konferencja 
z Zakresu Patologii Owadów

Opis

Telefon 1: +48 22 715 05 47
Telefon 2:+48 22 715 05 41
Fax: +48 22 715 05 57

E-mail: a.sierpińska@ibles.waw.pl
E-mail 2: i.skrzecz@ibles.waw.pl
Web: www.ibles.pl/patologia-owadow/patologia-owadow-2012/index.html

Kontakt

Strona 11/103

Sękocin Stary - 06-07 marca 2012 r.

Zapisy

Program konferencji obejmuje 3 bloki tematyczne:

1.Historia patologii owadów w Polsce (prezentacja 
referatów zamawianych),
2.Stan obecny i kierunki badań prowadzonych 
w krajowych ośrodkach naukowych (prezentacje 
ośrodków oraz sesja posterowa);
3.Współpraca w zakresie badań i pozyskiwania 
funduszy (dyskusja). 

Wszelkie informacje dotyczące konferencji dostępne 
są na stronie www.ibles.pl . 

Zgłoszenia przyjmowane są do 10 lutego b.r.  

Patroni i partnerzy projektu iProfesor:
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laryngologia, otolaryngologia

Drogie Koleżanki i Koledzy

Tegoroczna Konferencja „Otorynolaryngologia Łódź 
2012” jest dziewiątą z kolei i zbiega się z 10-leciem 
kwartalnika „Otorynolaryngologia – przegląd klinicz-
ny”, z którego inicjatywy konferencje ORL są organi-
zowane. Tak, wiem, trudno uwierzyć, że już tyle lat 
minęło od opublikowania pierwszych artykułów w na-
szym czasopiśmie. 
Mając na względzie jubileuszowy charakter konferen-
cji, tym serdeczniej na nią zapraszam w imieniu Rady 
Naukowej kwartalnika i swoim własnym. Program 
imprezy obejmować będzie obrady okrągłego stołu, 
poświęcone w tym roku otolaryngologii dziecięcej, 
dyskusje o charakterze „pro i kontra”, prezentacje 
ciekawych przypadków klinicznych.
Od trzech lat aktywnym współorganizatorem konferen-
cji w Łodzi jest Polskie Towarzystwo Audio-logiczne 
i Foniatryczne (w bieżącym roku jest to również IV 
Konferencja PTAF-u), którego członkowie przygotowali 
plenarne sesje dotyczące problematyki audiologicz-
nej, neurootologicznej, foniatrycznej i logopedycznej. 
Zachęcamy również Państwa do zgłaszania doniesień 
oryginalnych (zarówno do prezentacji ustnych, jak 
i plakatowych), które co roku istotnie wzbogacają 
program konferencji.
Z okazji jubileuszu kwartalnika „Otorynolaryngologia – 
przegląd kliniczny” przewidziany jest szereg 
niespodzianek.

Do zobaczenia w Łodzi 

Prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska
Przewodnicząca Komitetu Naukowego i Organizacyjnego

Redaktor naczelna kwartalnika „Otorynolaryngologia – 
przegląd kliniczny”

Otorynolaryngologia Łódź 2012

Opis

Telefon: +48 42 636 35 30
Fax: +48 42 636 35 18

E-mail: mediton2@mediton.pl
Web: www.mediton.pl

Kontakt

Strona 12/103

Łódź - 08-09 marca 2012 r.

Temat

logo

Główne tematy konferencji:
 
ź zaburzenia słuchu
ź zaburzenia układu równowagi
ź zaburzenia głosu i mowy
ź problemy otolaryngologii dziecięcej
ź choroby infekcyjne, alergiczne i grzybicze  
  górnych dróg oddechowych
ź choroby nowotworowe
ź postępy w chirurgii

Organizatorzy:
 
ź Redakcja kwartalnika „Otorynolaryngologia – 
  przegląd kliniczny”
ź Polskie Towarzystwo Audiologiczne i Foniatryczne
ź Klinika Audiologii i Foniatrii Instytutu Medycyny 
  Pracy w Łodzi

Program i informacje dostępne na stronie www.

Logo

Patroni i partnerzy projektu iProfesor:
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literaturoznawstwo

Celem konferencji jest zastanowienie się, na ile kryminał jako 
gatunek może być nośnikiem poważniejszych treści o charakterze 
socjologicznym, kulturoznawczym, filozoficznym itp. 
Organizatorzy nie ograniczają rozważań jedynie do literatury, 
lecz chcieliby również zająć się zjawiskami takimi jak filmy, 
seriale, komiksy i gry komputerowe. Konferencja kierowana jest 
do: literaturoznawców, kulturoznawców, filozofów, socjologów, 
antropologów, filmoznawców.

Kierownik naukowy konferencji: dr hab. Aleksander Madyda, 
prof. UMK.  Sekretarze naukowi: 
ź mgr Tomasz Dalasiński 
  (e-mail: tdalasinski@gmail.com, telefon: 691-383-618); 
ź mgr Artur Jabłoński 
  (e-mail: agjablonski@gmail.com, telefon: 886-147-563);
ź mgr Tomasz Markiewka
  (e-mail: timsimon2@wp.pl, telefon: 502-622-035).

Opłata: 200 zł

Kryminał 
– gatunek poważ(a)ny?

GaleriaOpis

Logo

Toruń - 08-09 marca 2012r

Telefon 1: +48 691 383 618

E-mail: kryminal.konferencja@gmail.com
Web: 
www.kryminalkonferencja.wordpress.com

Kontakt

Zapisy

Zgłoszenia w postaci tematów z krótkimi abstraktami 
prosimy przesyłać do 31.01.2012 na adres:
 kryminal.konferencja@gmail.com.

Patroni i partnerzy projektu iProfesor:
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socjologia, ekonomia

Dzień I: 

Budowa marki i promocja jako stymulator rozwoju 
gospodarczego miast i regionów.

Dyskusji poddane zostaną m.in. następujące zagadnienia:

1.Budowa marki i promocji różnorodnych jednostek 
terytorialnych.
2.Przykłady działań markotwórczych i promocyjnych.
3.Historia, tradycja i pamięć i ich wykorzystanie dla marki 
i promocji.
4.Marka i promocja jako odpowiedź na regionalne RSI.

Dzień II: 

Wykluczenie społeczne a zrównoważony wzrost gospodarczy

Dyskusji poddane zostaną m.in. następujące tematy:

1.Wpływ wykluczenia społecznego na rozwój społeczno-
gospodarczy.
2.Sposoby minimalizacji wykluczenia społecznego.
3.Wymiary wykluczenia społecznego (wykluczenie ekono-
miczne, cyfrowe, przestrzenne itp.) i ich wpływ na rozwój 
społeczno-gospodarczy regionu.
4.RSI a kwestie rozwoju społeczno-gospodarczego.

W II dniu konferencji gościem specjalnym będzie świato-
wej sławy socjolog, specjalista od wykluczenia cyfrowego 
prof. Jan van Dijk. 

II Międzynarodowa Konferencja 
w ramach projektu Internetowa
Promocja Nauki

GaleriaOpis

Telefon :  +48  17 872 13 43
Fax:  +48 17 872 13 43

E-mail: biuro@inprona.pl
Web: www.inprona.pl

Logo

Kontakt
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Rzeszów, 15-16 marca 2012 r.

Zapisy

Zgłoszenie uczestnictwa mogą dokonać za pomocą 
strony internetowej projektu wszyscy zaintereso-
wani pracownicy jednostek naukowych oraz studenci 
z całej Polski. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Patroni i partnerzy projektu iProfesor:
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kardiologia

Mam prawdziwą przyjemność zaprosić Państwa w dniu 
17 marca 2012 do Łodzi jako Przewodniczący XVIII 
Łódzkiej Konferencji Kardiologicznej. Zaproszenie 
kieruję wraz z Honorową Przewodniczącą, pomysło-
dawczynią i wieloletnią Przewodniczącą tej inicja-
tywy, Panią Profesor Marią Krzemińską – Pakułą.
Wzorem poprzednich lat proponujemy Państwu bogaty 
i, naszym zdaniem bardzo atrakcyjny dla nowo-
czesnego lekarza, program edukacyjny. Czołowi 
krajowi wykładowcy zaprezentują najaktualniejsze 
wytyczne w zakresie tak powszechnych problemów 
kardiologii, jak rewaskularyzacja miokardium, 
elektroterapia czy migotanie przedsionków.
Podejmujemy, jak co roku,  najaktualniejsze tematy 
polskiej i światowej kardiologii, które powinny 
zainteresować zarówno kardiologa, jak internistę 
zainteresowanego problematyką schorzeń układu 
krążenia i lekarza rodzinnego. Polecamy uwadze 
cenioną sesję Hotline, podsumowującą najważniejsze 
wieści kardiologiczne ostatnich miesięcy. Równolegle 
z programem naukowym zaproponujemy, podobnie jak 
w ubiegłym roku także ciekawą propozycję związaną 
ze sztuką.
Zapraszając na łódzkie spotkanie, chciałbym 
serdecznie podziękować wszystkim współpracownikom 
i przyjaciołom, a także Sponsorom naszej Konferencji, 
których wysiłki umożliwiły realizację jej 18. edycji.
Zapraszam serdecznie 17 marca do Łodzi na największe 
edukacyjne sympozjum kardiologiczne w naszym 
regionie!

 
Przewodniczący 

18. Łódzkiej Konferencji Kardiologicznej
Prof. dr hab. n. med. Jarosław Damian Kasprzak

XVIII Łódzka Konferencja 
Kardiologiczna

Opis

Telefon 1: +48 71 792 80 76
Fax: +48 71 792 80 77

E-mail: biuro@abranetis.pl
Web: www.lkk.com.pl
Web: www.abranetis.pl

Kontakt
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inżynieria ruchu lotniczego

„Inżynieria ruchu lotniczego” jest ogólnopolską 
konferencją naukową, która powstała z inicjatywy Pana 
Krzysztofa Banaszka – Prezesa PAŻP . Dzięki uprzejmości 
Pana Prezesa członkowie Studenckiego Koła Naukowego 
Transportu Lotniczego (koło naukowe działające przy 
Wydziale Transportu PW) mają możliwość wzięcia 
czynnego udziału w częściach zarówno merytorycznej, 
jak i organizacyjnej konferencji.
Tematyka konferencji obejmuje sterowanie ruchem 
lotniczym, teleinformatyczne wspomaganie ruchu 
lotniczego oraz regulacje rynku w tej dziedzinie. 
Uroczystość ma zgromadzić licznych specjalistów z za-
kresu inżynierii ruchu lotniczego w tym także z Polskiej 
Agencji Żeglugi Powietrznej oraz z Przedsiębiorstwa 
Państwowego „Polskie Porty Lotnicze”.
Nadesłane abstrakty będą recenzowane przez członków 
Komitetu Naukowego, który zgromadził licznych 
Profesorów z wielu polskich placówek naukowych m.in. 
Politechniki Rzeszowskiej, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił 
Powietrznych w Dęblinie. Część  zgłoszonych  tematów 
prezentowana będzie w formie referatów, a część w for-
mie komunikatów  (do  5  min.).
Wszystkie  pozytywnie zrecenzowane  artykuły  zostaną  
wydane  w  Zeszytach Naukowych  Politechniki  
Warszawskiej. Wybrane rozszerzone  artykuły  po  
dodatkowych  recenzjach opublikowane  zostaną w mo-
nografii „Współczesne Problemy Inżynierii Ruchu”.
"Inżynieria ruchu lotniczego" ma być konferencją 
naukową nakierunkowaną na artykuły "profesor oraz 
student" dlatego też preferowane będą  publikacje 
pracowniczo-studenckie.
Konferencja planowana jest na ok. 100 osób. Patronat 
honorowy nad konferencją objął Minister Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz JM Rektor 
Politechniki Warszawskiej  prof.  dr  hab.  inż.  
Włodzimierz Kurnik. Patronem głównym konferencji 
jest Polska Agencja Żeglugi Powietrznej PAŻP. Natomiast 
patronat medialny objęły portale lotnicze : dlapilota.pl, 
samoloty.pl,prtl.pl.

Inżynieria 
ruchu lotniczego

Opis

Telefon 1: +48 605 080 420 
 
E-mail: konferencja.skntl@gmail.com
Web: www.konferencja.skntl.pl

Logo

Kontakt
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Spała - 20-21 marca 2012 r.

Zapisy

logo

Ważne terminy:

15.02.2012 r. - Zgłaszanie udziału w Konferencji 
poprzez Formularz Zgłoszeniowy dostępny na 
stronie www.konferencja.skntl.pl,

Nadsyłanie streszczeń referatów, termin wniesienia 
opłaty konferencyjnej.

Opłata konferencyjna:

Pokój jednoosobowy: 500 zł/os. Pokój dwuosobowy: 
450 zł/os.

Opłata konferencyjna obejmuje:

udział w konferencji, materiały konferencyjne, 
nocleg, wyżywienie, udział w uroczystej kolacji.

Sposób płatności:

Adresat: Studenckie Koło Naukowe Transportu 
Lotniczego ul. Koszykowa, 75, 00-662 Warszawa
Numer  konta: 43 1140 2004 0000 3102 3535 0834
Z dopiskiem: Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
Inżynieria Ruchu Lotniczego, Imię i Nazwisko 
Uczestnika

Patroni i partnerzy projektu iProfesor:
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Innowacyjne i przyjazne dla środowiska.

Techniki i technologie przeróbki surowców 
mineralnych.

Bezpieczeństwo – jakość – efektywność.

Celem konferencji jest przegląd kierunków rozwoju 
systemów przeróbczych surowców mineralnych 
z uwzględnieniem relacji człowiek-maszyna-środo-
wisko, wymiana wiedzy i doświadczeń dotyczących 
wykorzystania innowacyjnych technik i technologii, 
jak również weryfikacja prac instytucji naukowych 
i badawczych pod kątem możliwości i celowości 
przemysłowego zastosowania nowych koncepcji 
i rozwiązań.
Organizatorzy wyrażają nadzieję, że konferencja 
przyczyni się do integracji środowiska naukowego 
z przedstawicielami przemysłu, stając się doskonałą 
okazją do dyskusji i tradycyjnie już gromadząc liczne 
grono uczestników, zainteresowanych kierunkami 
rozwoju bezpiecznych i efektywnych systemów 
przeróbczych.

13. Konferencja Naukowo-Techniczna

KOMEKO 2012
Techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych.
Bezpieczeństwo – jakość – efektywność

Opis

Anna Okulińska - Instytut Techniki Górniczej KOMAG
ul. Pszczyńska 37, 44-101 Gliwice

tel.: +48 32 237 45 12, 
mail: aokulinska@komag.eu

Kontakt
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Rytro - 21-23 marca 2012 r.

Zakres

Zakres tematyczny konferencji przedstawia się 
następująco:

· Racjonalna gospodarka surowcami w procesach  
  przeróbki i przetwarzania. 
· Najnowsze technologie przeróbki surowców 
  mineralnych.
· Nowe materiały i technologie w produkcji maszyn 
  przeróbczych.
· Nowe rozwiązania konstrukcyjne maszyn 
  przeróbczych.
· Inteligentne systemy mechatroniczne 
  wspomagające procesy przeróbki. 
· Automatyzacja procesów przeróbczych.
· Czynniki szkodliwe w procesach przeróbczych – 
  zwalczanie zagrożeń.
· Aspekty ekologiczne w procesach przeróbki.
· Systemy sterowania, diagnostyki i wizualizacji 
  procesów.
· Kierunki modernizacji zakładów przeróbczych.
· Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
  w zakładach przeróbczych.
· Wykorzystanie innowacyjnych technologii 
  w gospodarce odpadami.
· Metody wytwarzania i wykorzystania paliw 
  alternatywnych.
· Rozwój innowacyjnych, bezpiecznych 
  i zrównoważonych technologii energetycznych.

Logo

Patroni i partnerzy projektu iProfesor:
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biologia środowiska wodnego

I Konferencja Młodych 
Naukowców z okazji 
Światowego Dnia Wody

E-mail: h2okonf@amu.edu.pl
Web: www.hydrokonferencja.amu.edu.pl

Kontakt

Poznań - 22-23 marca 2012 r.

Z okazji 20-lecia ustanowienia Światowego Dnia Wody 
serdecznie zapraszamy studentów, doktorantów oraz 
młodych pracowników naukowych do wzięcia udziału 
w I Konferencji Młodych Naukowców, która odbędzie się 
w dniach 22-23.03.2012r. na Wydziale Biologii na Uni-
wersytecie im. Adama Mickiewicza. Konferencja ma na celu 
prezentację dokonań młodych naukowców z Polski i za-
granicy w zakresie badań związanych z szeroko pojętym 
zagadnieniem wody. Omówione zostaną problemy dotyczące 
zagrożeń, ochrony i gospodarowania zasobami wodnymi. 
Pierwszego dnia odbędą się sesje referatowe (prezentacja 
w języku angielskim, natomiast przedstawianie w języku 
polskim lub angielskim) oraz posterowa (w języku polskim lub 
angielskim), natomiast na drugi dzień zaplanowana została 
wycieczka do Rezerwatu „Meteoryt Morasko”. 

Opis

Logo

Zapisy

Aby uczestniczyć w konferencji należy wypełnić formularz 
zgłoszeniowy do 10.02.2012. Badania można zaprezentować
w formie posteru lub referatu. Istnieje możliwość uczestni-
ctwa bez wystąpienia.

Patroni i partnerzy projektu iProfesor:

biometria, kryminalistyka

Celem konferencji jest przedstawienie i podsumowanie 
stanu wiedzy na temat prawnych i kryminalistycznych 
zastosowań biometrii w prawie polskim i międzynarodowym. 
Konferencja ma zwrócić uwagę na najważniejsze 
teoretyczne i praktyczne problemy związane ze standary-
zacją i rozwojem technologii związanych z biometrią, a także 
wskazać najistotniejsze zagrożenia płynące z ich stosowania. 
Podstawowym założeniem konferencji jest utworzenie 
interdyscyplinarnej przestrzeni współpracy i wymiany 
doświadczeń w zakresie kryminalistycznego i prawnego 
wykorzystania narzędzi biometrycznych i dostosowanie ich 
do standardów. 

Biometria w prawie 
i kryminalistyce 

Opis

Logo

Warszawa - 28-30 marca 2012r

Telefon 1: +48 22 60 158 56
Fax:  +48 22 60 126 06

E-mail: biometria@wpia.uw.edu.pl
Web: www.biometria.wpia.uw.edu.pl

Kontakt

Zapisy

W celu rejestracji  udziału w konferencji należy do dnia 
29 02 2012 Wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na 
stronie internetowej z zaznaczeniem preferowanej formy 
udziału w konferencji.
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filologia, literatura, historia

The aim of the conference is to investigate the feelings 
and opinions about usury, as well as the ways of behaving 
that are caused by this activity, including the original 
prohibitions, in the history of human kind. We invite 
submissions from a variety of humanistic subfields and 
affiliated disciplines among any of the subject areas 
listed below. We welcome paper proposals whose topics 
could be focused on theoretical aspects as well as their 
application through literary testimonies on any aspect of 
usury. In light of the various paradoxes, uncertainties 
and ambiguities surrounding usury we are interested in 
approaching it from a philosophical, religious and 
empirical standpoint therefore the possible topics for 
presentation could include, but are not limited to, the 
following three macro-aspects:

1. Philological and historical
Which include different geographical areas:
ź usury in the history of ancient civilisations (Egypt, 
  Mesopotamia, Greece and Rome); middle ages; 
  modern world;
ź usury in the ancient, medieval and modern western 
  political philosophy;
2. Religious
ź usury in Abrahamic religions:
ź Judaism – Torah and the rabbinic literature
ź Christianity – New Testament, early Christian writings 
  and scholastic theology, Protestant and Counter-
  reformation teachings and writings
ź Islam – the Quran, the sunnah of Muhammad, Islamic 
  law
 usury in Chinese (Confucianism) and Indian 
  (Hinduism, Buddhism) religions and philosophies;
3. Politico-economic factors
ź  ethical arguments for and against usury;
ź  economical arguments for and against usury;
ź  mechanisms of avoidance usury: the law, Islamic 
   banking

Usura – Usury: the forgotten sin

GaleriaOpis

Telefon 1: +48 71 375 209
Fax: +48 71 375 209

E-mail 1: agnieszka.toma@gmail.com
E-mail 2: gianluca.olcese@uni.wroc.pl 
Web: http://ifkika.uni.wroc.pl/?k=63

Logo

Kontakt
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Wrocław - 11-13 kwietnia 2012 r.

Zapisy

The conference is organized by ISKŚiO of the 
University of Wroclaw and DIRAAS of the University of 
Genoa, and will be held at the Institute of Classical, 
Mediterranean and Oriental Studies of the University 
of Wroclaw. Papers will be in English, Italian, French 
and German. Submissions will be admitted by 
February 15th, 2012. The registration fee is 90 € 
(covers 2 lunches, dinner, coffee breaks and 
conference materials). It is planned the publication 
of the conference proceedings.

Scientific Committee: 

ź Prof. Sonia Barillari (Università degli Studi di Genova); 
ź Prof. Nicolò Pasero (Università degli Studi di Genova);
ź Prof. Mariusz Rosik (Pontificia Facultas Theologica 
  Wratislaviensis);
ź Prof. Gościwit Malinowski (Uniwersytet Wrocławski).

Patroni i partnerzy projektu iProfesor:
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chemia analityczna

Konwersatorium (dwudniowe) jest kontynuacją 
tradycji dorocznych spotkań analityków i odbędzie się 
w Poznaniu w dniach 12-13 kwietnia 2012 r. Z roku na 
rok obserwuje się ogromny postęp w każdej dziedzinie 
nauki, w tym także i chemii analitycznej. 

Celem KONWERSATORIUM jest stworzenie możliwości 
nie tylko dla prezentacji najnowszych osiągnięć 
badawczych środowiska analityków, lecz także dla 
zainicjowania twórczej dyskusji i wymiany poglądów 
na temat analizy śladowej. Powinno to zaprocentować 
nawiązaniem przez uczestników KONWERSATORIUM 
szerokiej i twórczej współpracy naukowej. Przewiduje 
się wygłoszenie kilku referatów plenarnych oraz 
szeregu krótkich komunikatów z prac własnych. 

Znaczącą częścią Konwersatorium ma być dwudniowa 
sesja plakatowa. Przewiduje się również prezentację 
aparatury, urządzeń, odczynników, literatury fachowej 
i materiałów pomocniczych związanych tematycznie z 
programem naukowym KONWERSATORIUM

XXI Poznańskie Konwersatorium Analityczne

Nowoczesne metody przygotowania 
próbek i oznaczania śladowych 
ilości pierwiastków

GaleriaOpis

Telefon 1: +48 61 665 23 12/303
Fax: +48 61 665 25 71

E-mail: Henryk.Matusiewicz@put.poznan.pl
Web: www.fct.put.poznan.pl

Logo

Kontakt
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Poznań - 12-13 kwietnia 2012 r.

Zapisy

Osoby zainteresowane udziałem w Konwersatorium 
oraz firmy zainteresowane prezentacją aparatury, 
literatury fachowej lub odczynników proszone są 
o nadesłanie zgłoszenia uczestnictwa w terminie 
do dnia 10 marca 2012 r. na adres:

prof. dr hab. Henryk Matusiewicz
Politechnika Poznańska
Zakład Chemii Analitycznej
ul. Piotrowo 3, 60-965 POZNAŃ
tel. +48 61 665 23 12
fax. +48 61 665 25 71
e-mail: Henryk.Matusiewicz@put.poznan.pl

Patroni i partnerzy projektu iProfesor:
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nowa nauka 

Forum Nowej Nauki
Nauka 2.0:więcej niż internet

Telefon 1: +48 12 663 38 21
Telefon 2: +48 12 663 38 36
Fax: + 48 12 663 38 31

E-mail: nauka20@uj.edu.pl
Web: www.nauka2.0.cittru.uj.edu.pl 

Kontakt

Kraków - 17-18 kwietnia 2012 r.

W dniach 17-18 kwietnia 2012 roku CITTRU organizuje 
wyjątkowe wydarzenie – forum poświęcone nowym 
zjawiskom w nauce, pt: "Nauka 2.0: więcej niż internet!". 
Uniwersytet Jagielloński, jako wiodąca polska jednostka 
badawcza, chce pobudzić dyskusję na temat rozwoju 
nowoczesnej nauki, zwracając uwagę na wiele możliwości, 
jakie niesie ze sobą to wszystko, co nazwać możną Nauką 2.0 
- nowoczesnymi zjawiskami, które zwiększają potencjał 
badawczy, polepszają komunikację naukową, a także 
umożliwiają interakcję oraz dialog ze społeczeństwem. 
Chcemy by prezentacje i dyskusje stały się zalążkiem zmian 
w nauce polskiej, aby przedstawione w trakcie forum 
rozwiązania wprowadzane zostały w środowisku akade-
mickim naszego kraju.

Opis

Logo

Zapisy

Wykładowcy: 

ź prof. Marek Niezgódka, 
ź prof. Andrzej Radomski, 
ź prof. Lech Mankiewicz,
ź dr hab. Michał Ostrowicki, 
ź dr Robert Firmhoffer, 
ź dr Sławomir Zagórski, 
ź dr Paweł Szczęsny,
ź dr Jan Krzysztof Frąckowiak,
ź dr Piotr Żabicki, 

Patroni i partnerzy projektu iProfesor:
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nauki ekonomiczne

European Union is nowadays in the center of the 
economic crises and faces many different problems 
aiming unemployment, political and social instability, 
growing nationalism and general  need for change. The 
main question arising out of it is, what does the change 
mean, whether it is the strengthening of EU by making 
the ties between member states closer, up to the 
federalism or is it the expansion or rebuilding of the 
transnational institutions? The answer on this question 
is crucial in the process of establishing the EU`s 
position in the world, its global influence and in 
general European perspective, understood here as 
Europeanization in general. 

The propose conference is the possibility to discuss the 
EU`s relations with the main international actors, its 
place in the world order and participation in 
establishing it, as well as investigate the Union`s 
dimension towards the member states influence in the 
above matters. 

Fortunately for researchers, there are far more 
questions than we can even think of or write here, so 
we hope that during the conference we will put as 
many of them as it is only possible. We would like to 
discuss the main subject in following areas: politics, 
economy, social aspects and combination of them. 

European Union 
in the multipolar world. 
Threats and challenges
in the XXI century

Opis

Telefon 1: +48 22 54 35 326
Fax: +48 22 54 35 326

E-mail: k.marton-gados@lazarski.edu.pl 
E-mail: olszepaw@isppan.waw.pl
Web: www.lazarski.edu.pl 
Web 2: www.isppan.waw.pl

Logo

Kontakt

Strona 22/103
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Zapisy

logo

Język konferencji: angielski, deadline dla zgłoszeń: 
17.03.2012

Patroni i partnerzy projektu iProfesor:
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nauki filologiczne

Konferencja dotyczyć będzie praktycznych sposobów 
zastosowania komputera i narzędzi informatycznych, 
a także wynikających stąd problemów, w pracy 
tłumacza. Będą podejmowane również rozważania 
dotyczące przyszłości translatorski w kontekście wciąż 
udoskonalanych nowoczesnych rozwiązań technolo-
gicznych. Do uczestnictwa zachęcamy pracowników 
naukowych, zawodowych tłumaczy oraz studentów, 
wiążących przyszłość z pracą w dziedzinie tłuma-
czeniowej.

Obszary tematyczne:
ź wykorzystanie istniejących standardowych narzędzi  
  komputerowych (np. edytorów, baz danych, arkuszy, 
    wyszukiwarek internetowych, słowników ogólnych itp.);
ź wykorzystanie istniejących wyspecjalizowanych  
  narzędzi komputerowych (np. pamięci tłumaczenio-    
   wych, systemów wspomagających tłumaczenia, tłuma-  
    czeń maszynowych, słowników specjalistycznych itp.);
ź wykorzystanie istniejących zasobów dla celów  
 tłumaczeniowych (tekstów elektronicznych, np. 
   w Internecie, itp.);
ź  analiza istniejących zasobów dla celów tłumaczeniowych;
ź  nowe narzędzia oraz zasoby dla tłumacza;
ź  komputery w badaniach nad przekładem;
ź  komputery w edukacji tłumaczy.

W ramach konferencji planowana jest prezentacja 
komercyjnego oprogramowania oraz zajęcia warszta-
towe. Językami konferencji są angielski i polski. Opłata 
konferencyjna: 390 PLN.

Komitet Naukowy:
ź  prof. dr hab. Tadeusz Piotrowski
ź  dr Monika Tarantowicz-Gasiewicz
ź  dr Aneta Tatarczuk

Tłumacz a komputer
The Translator and the Computer

GaleriaOpis

Telefon 1: +48 71 395 84 75
Fax: +48 71 322 10 06

E-mail: m.nowak@wsf.edu.pl 
Web: www.wsf.edu.pl 

Logo

Kontakt
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Wrocław - 20-21 kwietnia 2012 r.

Zapisy

Ważne daty:
Ostateczny termin składania propozycji wystąpień: 
2 marca 2012 r.
Rozesłanie zawiadomień o akceptacji referatów: 
do 16 marca 2012 r.
Ostateczny termin wniesienia opłaty 
konferencyjnej: 23 marca 2012 r.

Propozycje referatów należy przesyłać w formie posterów 
A2 lub abstraktów nieprzekraczających 400-500 wyrazów 
na adres e-mailowy conference@wsf.edu.pl. 
Maksymalna długość jednego wystąpienia to 30 
minut. Po konferencji planowana jest publikacja 
przyjętych do druku referatów w ramach serii 
wydawniczej WSF Philologica Wratislaviensia. Acta 
et Studia.

Patroni i partnerzy projektu iProfesor:
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nauki medyczne/wojskowe

Medycyna w sytuacjach 
kryzysowych

Telefon 1: + 48 17 866 14 47
Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: +48 17 866 12 22
Web: www.konferencjamedyczna.aesir.pl

Kontakt

Polańczyk - 20-21 kiwtnia 2012 r.

Konferencja „Medycyna w sytuacjach kryzysowych” jest 
idealną możliwością do wymiany doświadczeń pomiędzy 
środowiskiem medycznym a osobami zajmującymi się 
zarządzaniem kryzysowym oraz dbaniem o bezpieczeństwo 
publiczne.  
Konferencja będzie odbywała się w dwóch panelach - 
pierwszy medyczny, drugi dotyczący sytuacji kryzysowych.

Opis

Logo

Zapisy

Ważne Terminy:

ź przesłanie formularza zgłoszeniowego i referatów  
  do 10.03.2012
ź opłaty konferencyjnej do 20.03.2012
ź reszta informacji na stronie internetowej konferencji :   
  www.konferencjamedyczna.aesir.pl

Patroni i partnerzy projektu iProfesor:

nauki humanistyczne i społeczne 

Celem konferencji Narracja i pamięć jest przedyskutowanie 
przez przedstawicieli różnych dyscyplin humanistycznych 
następujących problemów:
1)Tożsamość przypisywana a wewnętrzna wyrażana w nar-
racjach. Konstruowanie tożsamości w narracjach. 
2)Polityczne kształtowanie głównego nurtu pamięci historycznej. 
Tabuizacja obszarów pamięci niezgodnych z główną narracją 
historyczną. Manipulowanie pamięcią i organizacja niepamięci. 
3)Mikrohistorie wobec głównego nurtu narodowej narracji 
historycznej. 
4)Tożsamości konstruowane na pograniczach kulturowych, 
etnicznych, językowych. 
5)Interpretacja narracji: odczytywanie sensów, znaczeń.
6)Naukowy język opisu kategoryzacji świata osób badanych 
i sensów, jakie oni sami nadają komentowanym zjawiskom – 
zwłaszcza przekładanie na język naukowy kategorii potocznego 
myślenia. 

Narracja i pamięć. 
Konstrukcje 
i destrukcje tożsamości
 

Opis

Logo

Warszawa - 25-26 kwietnia 2012 r.

Telefon: 
+48 501 384 379 

E-mail: 
konferencja@ispan.waw.pl, 
egolachowska@ispan.waw.pl 
Konferencja@ispan.waw.pl

Web: 
www.fundacjaslawistyczna.pl
www.ispan.waw.pl

Kontakt

W panelu otwierającym konferencję wezmą udział: 

W konferencji udział potwierdzili: prof. Aleś Smalianchuk 
Uniwersytet Europejski w Wilnie, prof. dr hab. Maria 
Lewicka Uniwersytet Warszawski, prof. Carla Tonini  
Uniwersytet w Bolonii, prof. dr hab. Wojciech Burszta 
Instytut Slawistyki PAN, SWPS,  prof. dr hab. Robert Traba, 
Dyrektor Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii 
Nauk w Berlinie, prof. dr hab. Wojciech Chlebda, 
Uniwersytet Opolski.  



OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI

Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

Business Centre

Strona 25/103

ochrona środowiska, chemia

Chromatografia jonowa jest obecnie najważniejszą 
instrumentalną metodą oznaczania nieorganicznych i orga-
nicznych jonów w wodach i ściekach. W minionych latach 
zakres jej zastosowań poszerzył się znacznie na nowe rodzaje 
matryc (próbki żywności, próbki biologiczne oraz  próbki 
gazów, gleb, popiołów) oraz rodzaje analitów (jony metali 
ciężkich i przejściowych, lantanowce i aktynowce, uboczne 
produkty dezynfekcji wód). 

Od roku 2005 Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN 
w Zabrzu organizuje coroczne konferencje zatytułowane 
poświęcone tej technice analityczne, które gromadzą liczne 
grono naukowców z kraju i zagranicy, a także osób 
zajmujących się tą techniką analityczną w swojej rutynowej 
pracy. Od roku 2007 konferencjom tym towarzyszy wydanie 
kolejnych monografii. Udział w konferencji jest bezpłatny.  

Chromatografia Jonowa 2012

GaleriaOpis

Logo

Katowice - 25-26 kwietnia 2012r

Telefon 1: +48 32 2716481 wew.218
Fax: +48 32 2717470

E-mail: michalski@ipis.zabrze.pl 
Web: www.ipis.zabrze.pl 

Kontakt

Zapisy

W roku 2012 swój udział zapowiedzieli min.: Prof. dr. Andreas 
Seubert  (Philipps-Universität Marburg, Niemcy), Prof. Wolfgang 
Krenzel (Technische University Berlin Institute Technischen 
Umweltschutz, Niemcy), Prof. dr hab. Rajmund Dybczyński 
(Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa).
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stomatologia dziecięca

Konferencja naukowo-szkoleniową dla lekarzy 
dentystów. 

Program:

10:00-10:15 - Rozpoczęcie konferencji
10:15-11:45 - Minimalnie inwazyjne strategie 
stosowane w leczeniu uzębienia mlecznego i stałego. 
(prof. dr Norbert Krämer, Giessen, Germany; 
President EAPD)
11:45-12:15 - Przerwa kawowa 
12:15-13:45 - WSKRZESZANIE MARTWEGO – Leczenie 
endodontyczne martwych zębów siecznych 
z niezakończonym rozwojem korzenia po urazie:  
podejście metodyczne i biologiczne. (prof. Monty 
Duggal, Leeds, UK;  President-Elect EAPD)
13:45-14:45 - Lunch
14:45-16:15 - Interdyscyplinarne podejście do 
procesu leczenia w przypadku wrodzonych braków 
zębowych. (dr Nick Lygidakis, Athens, Greece; Past-
President EAPD)
16:15-16:35 - Wytyczne EAPD stosowania fluoru u 
dzieci. (dr hab. Katarzyna Emerich, adiunkt Katedry  
i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego GUMed; 
EAPD Councillor for Poland)
16:35 –17:00 -  Zakończenie konferencji 
Wykłady w języku angielskim z tłumaczeniem 
symultanicznym.

Za konferencję zostaną przyznane punkty eduka-
cyjne(zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dn.6 
października 2006 r. w sprawie sposobów dopełniania 
obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy  i leka-
rzy dentystów).

Doświadczenia europejskich 
ekspertów w leczeniu 
dzieci i młodzieży. 

GaleriaOpis

Komisja Kształcenia Medycznego Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku

Telefon 1: +48 524 32 27 
Telefon 2: +48 524 32 07
Fax: +48 524 32 01

E-mail: konferencja@gdansk.oil.org.pl
Web: www.gdansk.oil.org.pl

Logo

Kontakt
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Gdańsk - 28 kwiecień 2012 r.

Zapisy

Koszt uczestnictwa: 

ź 200zł – do 15.03.2012 
ź 250zł – od 16.03.2012

Bank Zachodni WBK S.A., 3 Oddział Gdynia
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314
Tytułem: Imię i nazwisko, konferencja stomatologiczna

Patroni i partnerzy projektu iProfesor:
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logika, filozofia, matematyka

Konferencja ma charakter corocznego interdyscyplinarnego 
spotkania środowiska filozofów, matematyków oraz szerokiego 
kręgu osób zainteresowanych logiką i jej zastosowaniami. 
Począwszy od pierwszej edycji w 1996 roku, spotkania 
odbywają się w Sudetach, a ich organizatorami są Katedra 
Logiki Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Matematyki 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Instytut Matematyki 
i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego. 

Tradycyjnie, poszczególne edycje konferencji poświęcone są 
wybranym tematom wiodącym. W roku 2012 będzie to Teoria 
Części i Całości. Do udziału w konferencji zapraszamy nie tylko 
osoby szczególnie zainteresowane jej wiodącym tematem, 
lecz wszystkich zajmujących się szeroko rozumianą logiką, 
pragmatyką logiczną, filozofią logiczną i podstawami 
matematyki. 

Applications of Logic 
in Philosophy and
the Foundations of Mathematics

GaleriaOpis

Logo

Szklarska Poręba - 07-11 maja 2012 r.

E-mail:
 polacik@math.us.edu.pl, marcisel@uni.wroc.pl

Web:
www.klmn.uni.wroc.pl/konferencja.html

Kontakt

Zapisy

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji wraz 
z formularzem zgłoszeniowym znajdują się na stronie: 
www.klmn.uni.wroc.pl/konferencja.html

Patroni i partnerzy projektu iProfesor:

nauki prawne

Konferencja organizowana przez Katedrę Prawa Kanoni-
cznego i Wyznaniowego na Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – przy 
współudziale Korpusu Adwokatów Kościelnych w Polsce oraz 
studentów zrzeszonych w Kole Naukowym Prawników 
Kanonistów oraz Stowarzyszeniu Elsa Olsztyn. Zamierzeniem 
organizatorów jest pogłębienie dyskusji na temat działań 
warunkujących i ułatwiających zainteresowanym osobom 
dochodzenie swoich uprawnień na forum sądowym.

Tematyka konferencji wykracza poza system prawa 
kanonicznego, obejmując procesowe prawo polskie oraz 
prawo wspólnotowe i międzynarodowe. Podjęte zagadnienia 
zostaną zaprezentowane z punktu widzenia przedstawicieli 
nauki i praktyki prawa zarówno z Polski, jak i z zagranicy (z 
Austrii, Białorusi, Słowacji i Włoch). 

 

Problemy z sądową ochroną 
praw człowieka 

GaleriaOpis

Logo

Olsztyn - 07-08 maja 2012 r.

Telefon 1: +48 668 981 907 
Fax: +48 89 524 64 27
E-mail: justyna.krzywkowska@uwm.edu.pl
Web:
www.sites.google.com/site/konferencjanauk
owauwm2012/home 

Kontakt

Zapisy

Osoby zamierzające uczestniczyć w konferencji (bez 
wygłaszania referatu) proszone są o nadesłanie do dnia 
20.04.2012 r. wypełnionego formularza. Lista referujących 
jest już zamknięta. Opłata wynosi 450 zł.

II Międzynarodowa Konferencja 
Kanonicznego Prawa Procesowego pt.
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nauki humanistyczne

Zaproszenie do udziału w merytorycznej dyskusji 
kierujemy do przedstawicieli wszystkich dyscyplin 
naukowych zainteresowanych problematyką prze-
kształceń przestrzeni społecznej wskutek procesów 
metropolizacji. Ramy teoretyczne konferencji wyzna-
czają następujące tematy:

1.Metodologia badań nad metropoliami.
2.Teorie metropolizacji a przestrzeń społeczna.
3.Procesy metropolizacji przestrzeni.
4.Wpływ zjawiska globalizacji na metropolizację przestrzeni.
5.Relacje między metropoliami a otaczającym regionem.
6.Funkcjonalne powiązania między centrum a otaczającym 
regionem.
7.Przenoszenie miejskiego stylu życia poza ośrodek centralny.
8. Procesy społeczne i demograficzne zachodzące w obszarze 
metropolitalnym.
9.Kształtowanie się metropolii oraz obszaru metropolitalnego.
10.Terytorialny podział pracy, kapitału, wiedzy i władzy 
w warunkach metropolii.
11.Zasięg oddziaływania metropolii.
12.Aktorzy na scenie metropolitalnej.
13.Zarządzanie metropoliami.
14.Funkcje metropolitalne i ich rozwój.
15.Hierarchiczna struktura metropolizacji.
16.Kształtowanie się układów metropolitalnych w Polsce.
17.Metropolie krajowe a metropolie globalne.
18.Marketing miejsca w warunkach metropolii.
19.Promocja przestrzeni metropolitalnej.
20.Kryteria metropolitalności w Polsce a uwarunkowania 
światowe.
21.Funkcje obszaru metropolitalnego a przestrzeń społeczna.
22.Potencjał polskich ośrodków metropolitalnych oraz obszaru 
metropolitalnego.
23.Kryteria delimitacji obszaru metropolitalnego.
24.Aglomeracja a metropolia.
25.Metropolizacja aglomeracji.
26.Metropolie a inne formy osadnictwa miejskiego.
27.Kulturowy i społeczny wymiar procesów 
metropolizacyjnych.
28.Bariery rozwojowe obszarów metropolitalnych.
29.Sfera publiczna metropolii.
30.Metropolia jako przestrzeń kultury.

Przestrzeń Społeczna Metropolii

GaleriaOpis

Informacje oraz pytania prosimy kierować do sekretarza konferencji mgr Marcina Lustofina

Telefon 1: +48 694 247 284
E-mail: marcinlust@wp.pl
Web: www.konferencjasocjologiczna.pl/Metropolie/metropolie.html

Logo

Kontakt
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Rzeszów - 08-09 maja 2012 r.

Zapisy

Aplikacje na kartach zgłoszenia pobranych ze strony 
konferencji www.konferencjasocjologiczna.pl 
prosimy nadsyłać na adres 
kontakt@konferencjasocjologiczna.pl z dopiskiem 
„metropolie” do dnia 30 marca 2012. Opłatę 
konferencyjną należy uiścić na umieszczony na 
stronie konferencji numer konta bankowego 
w terminie 7 dni od momentu otrzymania 
potwierdzenia przyjęcia referatu.

Patroni i partnerzy projektu iProfesor:



   Problematyka form, jakości i stylu działania nowych elit 
politycznych, samorządowych, ekonomicznych, 
kulturalnych, naukowych w Polsce po 1989 r. stała się także 
ważnym tematem dyskursu medialnego, publicystyki i badań 
opinii publicznej. W znacznej mierze odzwierciedlają one 
niewielką wiedzę na temat elit własnego społeczeństwa. 
Sprzyja to powielaniu stereotypów, które wymagają 
konfrontacji ze stanem wiedzy naukowej. Problem w tym, że 
stan badań nad poszczególnymi środowiskami elitarnymi 
w naszym kraju jest bardzo zróżnicowany, rozproszony, 
pozbawiony w znacznej części ujęć syntetycznych.Dwie 
dekady istnienia niepodległego państwa i tworzenia 
gospodarki rynkowej oraz nowego ładu społecznego tworzą 
już wystarczające podstawy do poszukiwania prób syntezy 
dotychczasowych badań nad polskimi elitami. Założenia 
i cele planowanej konferencji wyznacza idea dyskusji nad 
stanem wiedzy o elitach w Polsce, nad metodami i sposobami 
analiz środowisk elitarnych stosowanych w badaniach 
politologicznych i socjologicznych.

inżynieria chemiczna i procesowa
 

GRANULACJA 2012  
Stan techniki oraz nowe zastosowania 
procesów i aparatury do granulacji

Telefon 1: +48 81 565 29 69
Fax: +48 81 565 29 69

Web: www.granulacja.pl

Kontakt

Nałęczów - 09-11 maja 2012 r.

 Celem sympozjum jest:

ź wymiana informacji między przemysłem a zapleczem 
  badawczym o aktualnym stanie rozwoju technik 
  granulacyjnych,
ź dostosowanie kierunków prac badawczych, projektowych   
  i konstrukcyjnych do potrzeb przemysłu.

Tematyka sympozjum obejmuje:

ź zastosowanie granulacji i innych pokrewnych technik 
  w przemysłach: chemicznym, farmaceutycznym, 
  spożywczym oraz w innych dziedzinach,
ź przemysłowe metody granulacji, nowe metody granulacji, 
  aparatura do procesów granulacji.

Opis Zapisy

Referaty wygłoszą m.in. przedstawiciele: 

Politechniki Łódzkiej, Warszawskiej, Wrocławskiej, AGH 
Kraków, Uniw. Technol.-Przyrodn. W Bydgoszczy, Inst. 
Nawozów Sztucznych w Puławach, Inst. Chem. Przeróbki 
Węgla w Zabrzu, Zakł. Azotowych Tarnów, Zakł. Chem. 
POLICE, ANIL-u Włocławek, Zakł. Azotowe Puławy

IX Ogólnopolskie Sympozjum
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historia, prawo

Konferencja jest organizowana przez trzy jednostki 
UŁ: Centrum Studiów nad Historią i Kulturą Basenu 
Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej 
im. prof. Waldemara Cerana Ceraneum, Centrum 
Dokumentacji i Studiów Podatkowych oraz Katedrę 
Prawa Rzymskiego. 
 
Temat konferencji określony został szeroko zarówno 
w sensie chronologicznym, jak i problemowym, 
chcielibyśmy bowiem, by wśród tematów dyskusji 
mogły się znaleźć zagadnienia dotyczące szeroko 
rozumianych danin publicznych w okresie od 
starożytności aż po czasy współczesne widzianych 
z dzisiejszej perspektywy i dzisiejszych standardów. 
Mamy nadzieję, że interdyscyplinarny charakter 
spotkania zachęci do udziału w nim szerokie grono 
uczestników, nie tylko prawników i historyków, ale 
także archeologów, filologów, politologów.  

Podatki w krajach Morza Śródziemnego 
- perspektywa antyczna, 
średniowieczna i nowożytna

Opis

Telefon: +48 42 635 64 88
Fax:  +48 42 665 52 00

E-mail: ceraneum@uni.lodz.pl
Web: www.ceraneum.uni.lodz.pl

Kontakt
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Łódź - 11-12 maja 2012 r.

Zapisy

logo

Zaproszenia na konferencję są rozsyłane imiennie, 
do osób zajmujących się szeroko rozumianymi 
podatkami w starożytności i średniowieczu, a także 
epoce wczesnonowożytnej, przede wszystkim 
z polskiego środowiska akademickiego. 

Patroni i partnerzy projektu iProfesor:
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marketing

Konferencja służy podsumowaniu 2-letnich badań własnych 
nad postawami krajowych konsumentów wobec sprzętu 
elektronicznego codziennego użytku.

Projekt badawczy, finansowany ze środków MNiSW, 
realizowany był przez Katedrę Marketingu Produktu 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Obok członków zespołu badawczego, w roli prelegentów 
wystąpią menedżerowie z firm branży elektronicznej 
działających w Polsce.

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli parków 
technologicznych, start-up'ów, przedsiębiorstw z branży ele-
ktronicznej, a także studentów i naukowców zaintere-
sowanych problematyką relacji konsument-elektronika.

Konsument wobec 
elektroniki użytkowej

GaleriaOpis

Logo

Poznań - 11 maja 2012 r.

Telefon 1: +48 501 862 202
Fax: +48 61 856 94 34

E-mail: problemyelektroniki@ue.poznan.pl
Web: www.problemyelektroniki.pl

Kontakt

Zapisy

Zapisy elektroniczne na stronie 
www.problemyelektroniki.pl

Patroni i partnerzy projektu iProfesor:
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literaturoznawstwo

Cytowane wersy z wiersza W.B. Yeatsa, „Sailing to 
Bizantium„, przytoczone przez jednego z bohaterów 
powieści „In a Dark Wood” Mariny Warner stały się tematem 
przewodnim tegorocznej konferencji LIES 2012 orga-
nizowanej jest przez Zakład Literatury Angielskiej 
i Lingwistyki Literackiej, która odbędzie się 13 maja. 
Idea podróżowania jest nierozłącznie związana ze zmianą 
miejsca i ruchem, ale poprzez czytanie również metaforycz-
nie przekraczamy granice czasu i przestrzeni, kontynentów 
i kultur. Dlatego też LIES8 będzie poświęcone nie tylko 
fizycznym, geograficznym podróżom. Konferencja dotyczyć 
będzie także eksploracji świata bajek i baśni, scenerii 
niezwykle orientalnej (prawdziwej i tej fantastycznej, 
wyimaginowanej). Sympozjum poruszy również temat 
podróży wewnętrznej, w głąb ludzkiego umysłu, na przykład 
poprzez analizę literatury dotyczącej traumy, co pozwoli na 
zbadanie  związków między pamięcią a fikcją w różnych 
dyskursach.
Naszym gościem będzie Marina Warner, pisarka, profesor 
literatury, dramatu i sztuki filmowej. Wraz z nią udamy się 
w świat bajek, mitów i wizji. Poznamy bliżej postaci takie jak 
Dziewica Maryja, Joanna Dark czy Maria Pia z powieści 
„In a Dark Wood”.
Wykład plenarny wygłosi również profesor Cathy Caruth 
(Uniwersytet Cornella). Podróżując przez przestrzeń 
literacką, wraz z nią zbadamy problematykę traumy i jej 
wyrażania czy uzdrawiania za pomocą literatury. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych 
literaturą anglojęzyczną do uczestnictwa w Sympozjum 
na Wydziale Neofilologii UAM.
Przewodnicząca komitetu organizacyjnego jest prof. zw. dr 
hab. Liliana Sikorska

Literature In English Symposium (LIES)

Opis

Telefon 1:+48 618293506
Fax:  +48 618523103

E-mail: lies@ifa.amu.edu.pl
Web: http://ifa.amu.edu.pl/lies/

Kontakt
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Poznań - 13 maja 2012 r.

logo

Logo
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nauki techniczne 

Celem konferencji jest integracja młodych naukow-
ców, inspiracja do współpracy i zachęcenie do 
tworzenia interdyscyplinarnych zespołów badaw-
czych. Podczas konferencji młodzi naukowcy w swoich 
referatach będą przedstawiać aktualne kierunki badań 
oraz ogólną tematykę podejmowaną w rozprawach 
(cel, możliwe zastosowania wyników).

Na konferencji poza wygłoszeniem referatu uczestnicy 
będą mieli okazję zapoznać się z badaniami 
prowadzonymi przez innych młodych naukowców, 
reprezentujących różne dyscypliny naukowe. Ma to na 
celu uświadomienie istnienia innych kierunków badań 
oraz zainspirowanie do próby ich połączenia. 
Wymiernym efektem mogą być nowe, inter-
dyscyplinarne podejścia do problemów.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny z zakresu 
nauk:
ź  technicznych,
ź  chemicznych,
ź  medycznych.

Interdyscyplinarna Konferencja 
Młodych Naukowców 
Ko-oper Field

GaleriaOpis

Telefon 1: +48 71 320 27 10 
Fax: +48 71 322 76 45

E-mail: ko-oper@pwr.wroc.pl
Web: http://ko-oper.pwr.wroc.pl/

Logo

Kontakt
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Szklarska Poręba - 14-16 maja 2012 r.

Zapisy

31.01.2012 r. – zgłoszenie udziału wraz z tytułem 
i streszczeniem referatu
01.03.2012 r. – przesłanie pełnej wersji referatu do 
publikacji
30.03.2012 r. – wniesienie opłaty konferencyjnej

Ostatecznym warunkiem uczestnictwa 
w konferencji jest wniesienie opłaty 
w wyznaczonym terminie

Patroni i partnerzy projektu iProfesor:
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telekomunikacja bezprzewodowa

Tegoroczna Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, 
Radiofonii i Telewizji – KKRRiT 2012 będzie dwunastym 
spotkaniem specjalistów ze środowisk: akademickiego, 
przemysłowego, operatorskiego, usługowego i administracji 
państwowej, którzy w swojej działalności zajmują się 
radiokomunikacją, radiofonią, telewizją oraz szeroko 
rozumianymi multimediami. Począwszy od 2001 roku KKRRiT 
jest organizowana kolejno w najważniejszych ośrodkach 
naukowych Polski, tj. w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, 
Warszawie i Krakowie. KKRRiT 2012 wpisuje się do 
kalendarza obchodów 60-lecia Wydziału Elektroniki, 
Telekomunikacji i Informatyki oraz Katedry Systemów i Sieci 
Radiokomunikacyjnych Politechniki Gdańskiej.

Krajowa Konferencja 
Radiokomunikacji, Radiofonii 
i Telewizji – KKRRiT 2012

GaleriaOpis

Logo

Gdańsk - 14-16 maja 2012r

Telefon 1: +48 58 347 25 62
Fax: +48 58 347 25 62

E-mail: kkrrit@eti.pg.gda.pl 
Web: www.kkrrit2012.konferencja.org

Kontakt

Zapisy

Ważne terminy:
ź 15.02.2012 - termin nadsyłania referatów
ź 20.03.2012 - informacje o decyzjach kwalifikacyjnych
ź 30.03.2012 - termin nadsyłania ostatecznych wersji  
  referatów i streszczeń
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bezpieczeństwo

Założenie programowe Konferencji przewiduje 
skoncentrowanie się na aspektach współczesnych 
zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego państwa 
i województwa śląskiego z uwzględnieniem regionu 
Podbeskidzia. 

Zasadniczym celem Konferencji jest zdefiniowanie 
zagrożeń w różnych dziedzinach i obszarach bezpie-
czeństwa z uwzględnieniem uwarunkowań, ewentual-
nych skutków takich zdarzeń. Jakie zatem można 
podjąć działania, co zmienić, uruchomić procesy, które 
zniwelują czy usuną czynniki destabilizujące nasze 
bezpieczeństwo.

Radzie Naukowej Konferencji przewodniczy prof. dr 
hab. Jerzy Konieczny – profesor Katedry Bezpieczeńst-
wa Krakowskiej Akademii im. A. Frycza – 
Modrzewskiego.

Konferencja Naukowa pt. 

Nasze Bezpieczeństwo 
Teoria i Rzeczywistość

GaleriaOpis

Telefon 1: +48 33 829 72 10
Fax: +48 33 829 72 21

E-mail: wgren@wsfip.edu.pl 
Web: www.wsfip.edu.pl

Logo

Kontakt
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Bielsko-Biała - 15 maja 2012 r.

Zapisy

Zapisy drogą mailową lub telefonicznie.
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mechatronika

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP oraz 
Katedra Automatyki i Biomechaniki Politechniki 
Łódzkiej serdecznie zapraszają do udziału w między-
narodowej konferencji International Conference 
Mechatronics: Ideas for Industrial Applications, która 
odbędzie się w dniach 16-18 maja 2012 r. Zapraszamy 
przede wszystkim młodych mechatroników – pra-
cowników przemysłu oraz jednostek naukowych i ba-
dawczych, uczelni – studentów, inżynierów, dokto-
rantów, doktorów.

Mechatronika jest dziedziną łączącą inżynierię 
mechaniczną, elektryczną, komputerową, automatykę 
i robotyką, służąca projektowaniu i wytwarzaniu 
nowoczesnych urządzeń. Jest synergiczną kombinacją 
mechaniki precyzyjnej, elektronicznego sterowania 
i systemowego myślenia przy projektowaniu 
produktów i procesów produkcyjnych. Rozwiązania 
mechatroniki powinny cechować się wielofunkcyj-
nością, elastycznością i konfigurowalnością, adap-
tacyjnością i prostotą obsługi. Zadaniem mechatronika 
nie jest naprawa konkretnego elementu mecha-
nicznego bądź elektrycznego, lecz jego zdiagno-
zowanie oraz jak najszybsza wymiana i regulacja.

Językiem konferencji będzie język angielski.

Wybrane artykuły zostaną opublikowane w recen-
zowanym kwartalniku Journal of Automation, Mobile 
Robotics & Intelligent Systems pISSN 1897-8649 (print) 
/ eISSN 2080-2145 (online).

International Conference 
Mechatronics: Ideas for Industrial 
Applications

GaleriaOpis

Telefon 1: +48 22 8740 146
Fax: +48 22 8740 202

E-mail: conference@icm-iia.eu
Web: www.icm-iia.eu

Logo

Kontakt
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Warszawa - 16-18 maja 2012 r.

Zapisy

Rejestracja udziału w konferencji, nadsyłanie streszczeń 
i pełnych referatów działąją do 31 marca 2012 r. Wszelkie 
narzędzia niezbędne do realizacji tych czynności 
znajdują się na stronie internetowej konferencji 
w zakładkach „Full Registration” oraz „Papers 
submission”. W zakładce „Deadlines & Fees” podano 
wszystkie ważne daty oraz wielkość opłaty konferencyjnej.

Wykłady zamówione wygłoszą profesorowie:
ź André Preumont & Renaud Bastaits – Université 
  Libre de Bruxelles (ULB) – Active Structures 
  Laboratory, Brussels, Belgium,
ź Philippe Lutz – Département Automatique et  
  Systèmes Micro-Mécatroniques, Besançon, France,
ź Peter Hagedorn – SzM, Dynamics & Vibrations 
  Group LOEWE-Zentrum AdRIA, TU Darmstadt, 
  Germany.

Patroni i partnerzy projektu iProfesor:
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interdyscyplinarna

Cykliczna konferencja ma charakter interdysplinarny 
i obejmuje zagadnienia związane z występowaniem 
w przyrodzie, wydzielaniem i właściwościami bio-
flawonoidów - barwników roślinnych występujących 
we wszystkich roślinach oraz ich niektórych 
sulfonowych pochodnych uzyskanych w laboratoriach 
chemicznych i bardzo dobrze rozpuszczalnych 
w wodzie. Publikacje wybranych, recenzowanych prac 
są zebrane w monografii. Ostatnia konferencja 
obejmowała zagadnienia: rola bioflawonoidów 
w stymulacji układu immunologicznego, aktywność 
antyoksydacyjna związków fenolowych, wzmacnianie 
naturalnych mechanizmów odporności przeciw-
nowotworowej przez flawonoidy, hydroksyflawony 
jako odczynniki analityczne, kompleksy metali 
z wybranymi flawonoidami, aktywność anty-
oksydacyjna niektórych środków spożywczych i inne.

Flawonoidy i ich zastosowanie

GaleriaOpis

Telefon 1: +48 17 865 17 38
Fax: +48 17 854 36 55

E-mail: bpapciak@prz.edu.pl , akuzniar@prz.edu.pl
Web: www.prz.rzeszow.pl/chemia/flaw2006/Flawonoidy.htm 

Logo

Kontakt
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Polańczyk - 17-18 maja 2012 r.

Zapisy

W konferencji biorą udział chemicy, biochemicy, 
farmaceuci, farmakolodzy, lekarze oraz producenci 
leków i środków spożywczych z ośrodków naukowych 
w kraju i z zagranicy.

Patroni i partnerzy projektu iProfesor:
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medycyna, psychologia

W dniach 19-20.05.2012 roku w Warszawie odbędzie się 
Sympozjum „Medycyna Przyjazna Pacjentowi”.
Sympozjum odbędzie się w Centrum Konferencyjnym - 
Hotel Best Western Poleczki mieszczącym się w Warsza-
wie przy ul. Poleczki 49.
Organizatorami Sympozjum są: Sekcja Medycyny 
Psychosomatycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, 
Komitet Rozwoju Człowieka PAN, European Network for 
Psychosomatic Medicine, przy współudziale: 
Towarzystwa Edukacji Psychosomatycznej, Polskiego 
Stowarzyszenia Balintowskiego, Instytutu Psycho-
somatycznego oraz Instytutu Zdrowia Człowieka.
Sympozjum kierowane jest do lekarzy różnych 
specjalności, psychologów, psychoterapeutów oraz 
przedstawicieli innych zawodów medycznych. 
Podczas sympozjum organizowane będą sesje plenarne, 
warsztatowe oraz posterowe. Istnieje możliwość 
wygłoszenia prac w trakcie sympozjum lub prezentacji 
ich w formie posterowej. 

OPŁATY
Koszt udziału w Sympozjum „Medycyna Przyjazna 
Pacjentowi”- 220 PLN;
Koszt udziału w imprezie towarzyszącej – 60 PLN;
Studenci- udział w sympozjum bezpłatny w ramach 
dostępności miejsc 
(w przypadku wystąpienia podczas sesji posterowej 
odpłatność 50 %);
Lunch- 40 PLN za 1 dzień (możliwość skorzystania w 1 lub 
2 dniach);
Kolacja 60 PLN (18.05.2012r.);
Uroczysta kolacja 80 PLN (19.05.2012 r.)

Opłaty podstawowe za Sympozjum należy wpłacać do 
30.04.2012 r. Wpłaty dokonane po 1.05.2012 r. ulegają 
podwyższeniu o 15%.

Sympozjum 
Medycyna Przyjazna Pacjentowi

Opis

Telefon 1: +48 22 332 75 22
Fax: +48 22 332 75 22 

E-mail: konferencja@ips.pl
Web 1: www.balint.pl
Web 2: www.centrumdydaktyczne.ips.pl/sympozjum

Kontakt
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Warszawa - 19-20 maja 2012 r.

Zapisy

ź Termin zgłoszeń na sympozjum: do 30.04.2012r. 
ź Termin zgłoszeń referatów: do 31.03.2012 r.

Więcej informacji  na temat Sympozjum wraz 
z programem oraz formularzem zgłoszeniowym 
znajduje się na stronie www.balint.pl oraz
www.centrumdydaktyczne.ips.pl/sympozjum .

Patroni i partnerzy projektu iProfesor:
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nauki ekonomiczne

XIII Konferencja z cyklu 

Zarządzanie Finansami Firm 
– Teoria i Praktyka

Telefon 1: +48 71 380 646
Fax: +48 71 380 646

E-mail: zafin@ue.wroc.pl
Web: www.zafin.ue.wroc.pl

Kontakt

Karpacz 21-23 maja 2012 r.

Po raz XIII zapraszamy naukowców i praktyków, których 
obszary zainteresowań obejmują następujące zagadnienia:  

ź decyzje finansowe i inwestycyjne przedsiębiorstw 
ź zarządzanie ryzykiem i płynnością w przedsiębiorstwie  
ź wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
ź finanse międzynarodowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem 
ź finanse publiczne – krajowe i samorządu terytorialnego, finanse 
  służb publicznych
ź zarządzanie finansami w sektorze publicznym, finansowanie 
 inwestycji z udziałem środków publicznych, finanse sektora 
  samorządowego

Zachęcamy do przygotowania artykułów i wystąpień w języku 
angielskim. Referaty, po otrzymaniu pozytywnej recenzji, 
zostaną opublikowane w Pracach Naukowych Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu.

GaleriaOpis

Zapisy

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji oraz wniesienie 
opłaty: 15 marca 2012. 

Zgłoszenie referatu do publikacji: 29 lutego 2012
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lotnictwo i kosmonautyka

Seminarium Aeronautica.Integra jest  poświęcone 
problematyce badawczej i dydaktycznej katedr 
i zakładów szkół wyższych oraz instytutów naukowo-
badawczych o profilu lotniczym. Jego zasadniczym 
celem jest: wymiana opinii i poglądów na aktualne 
tematy związane z lotnictwem, prezentacja dorobku 
naukowego poszczególnych zespołów badawczych 
działających w obszarze lotnictwa oraz kształtowanie 
kierunków rozwoju w zakresie dyscypliny naukowej 
lotnictwo i kosmonautyka. 

Referaty wygłaszane podczas seminarium swoją 
tematyką obejmują następujące zagadnienia:

ź prace naukowo-badawcze prowadzone w dziedzinie 
  lotnictwa, 
ź proces dydaktyczny i programy kształcenia  
  studentów specjalności lotniczych.

Najciekawsze referaty, po uzyskaniu pozytywnych 
recenzji i spełnieniu wymagań redakcyjnych są publi-
kowane w czasopiśmie Journal of Aeronautica Integra.

Uzupełnienie seminarium stanowią wieczorne 
spotkania integracyjne pozwalające na nawiązanie 
znajomości z osobami z innych ośrodków naukowych 
oraz swobodną wymianę poglądów na nurtujące 
tematy. Interesującą propozycję stanowią organizowa-
ne przy okazji seminarium wycieczki ukazujące 
współczesność oraz historię Bieszczad i promujące 
walory turystyczne regionu.

VII seminarium poświęcone problematyce badawczej 
i dydaktycznej katedr i zakładów szkół wyższych oraz 
instytutów naukowo-badawczych o profilu lotniczym

Opis

Telefon 1: +48 17 865 14 44, 
Telefon 2: +48 17 865 14 66
Fax: +17 865 1942

E-mail: aeronauticaintegra@prz.edu.pl
Web: www.aeronauticaintegra.prz.edu.pl

Logo

Kontakt
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Bezmiechowa - 23-26 maja 2012 r.

Zapisy

logo

Zgłoszenia udziału w seminarium można dokonać na 
kilka sposobów:

ź poprzez odesłanie wypełnionej karty zgłoszenia, 
  zamieszczonej w Zaproszeniu,
ź drogą elektroniczną, poprzez odesłanie 
  elektronicznej wersji karty zgłoszenia 
  (dokument WORD) zamieszczonej na stronie: 
  www.aeronauticaintegra.prz.edu.pl
ź poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego 
  zamieszczonego na wymienionej wcześniej 
  stronie.

Aeronautica.Integra

Patroni i partnerzy projektu iProfesor:
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mechanika i budowa maszyn

Szanowni Państwo
W dniach 23-25.05.2011 w Wydziale Mechanicznym 
Wojskowej Akademii Technicznej odbędzie się kolejne 
XXXI Seminarium Kół Naukowych Studentów.
Zapraszamy do udziału w naszym Seminarium 
studentów, doktorantów i młodych naukowców, 
z uczelni krajowych i zagranicznych. Sądzimy, że 
będzie to wspaniała okazja do zdobycia nowych 
doświadczeń, poznania pomysłów i wyników pracy 
swoich rówieśników z innych uczelni i wreszcie 
nawiązania nowych znajomości.
Seminarium zorganizowane będzie w ramach dwóch 
Paneli tematycznych: 
·Panel Mechaniczny, obejmujący zagadnienia z zakresu 
mechaniki i budowy maszyn,
·Panel Logistyczny.
Nasze seminarium jest jak co roku wspierane przez 
sponsorów. W trakcie seminarium będzie możliwość 
zapoznania się z ich ciekawą ofertą i spotkania ich 
przedstawicieli.
Oficjalnymi językami seminarium są język polski 
i język angielski, w których dowolnie należy 
przygotować artykuł i prezentację. Pełny tekst 
referatu (max. 8 stron) i jednostronicowe streszczenie 
w języku angielskim należy przygotować według wzoru 
(do pobrania ze strony:
http://www.wme.wat.edu.pl/viewpage.php?page_id=176) 
w edytorze Word (minimum MS Office 2000).
Koszt udziału w seminarium, obejmujący zakwate-
rowanie, wyżywienie, materiały seminarium i udział w 
wycieczce i spotkaniu integracyjnym, wynosi 350 zł/os 
dla studentów z uczelni krajowych, 100 zł/os dla 
studentów z Warszawy (udział bez zakwaterowania), 
100 euro/os dla uczestników z uczelni zagranicznych. 
W przypadku uczestnictwa minimum 4 osób z jednej 
uczelni/Koła Naukowego jednostkowy koszt wynosi 
odpowiednio 300 zł/os., 80 zł/os. i 75 euro.

XXXI Seminarium Kół Naukowych 
Wydziału Mechanicznego 
Wojskowej Akademii Technicznej

GaleriaOpis

Telefon 1: +48 22 6 839 410
Fax: +48 22 6 837 366

E-mail: artur.krol@wat.edu.pl
Web: http://www.wme.wat.edu.pl/viewpage.php?page_id=176

Logo

Kontakt
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Zgłaszając uczestnictwo w seminarium należy 
przesłać wiadomość email na adres: 
artur.krol@wat.edu.pl (Panel Mechaniczny) lub 
arturbrodowski@o2.pl (Panel Logistyczny) 
z podaniem następujących informacji:
imiona i nazwiska autorów artykułu, uczelnia, 
adres, i tytuł artykułu do dnia 6 kwietnia 2012.

Pełny tekst referatu i jednostronicowe streszczenie 
należy przesłać do dnia 22 kwietnia 2012.

Więcej informacji na stronie www.
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Ezoteryzm w kulturze Europy
E-mail: piwowar1@wp.pl
Web: www.kul.pl/ezoteryzm-w-kulturze-
europy,art_34001.html/

Kontakt

Lublin - 23-24 maja 2012r

Pojęcie „ezoteryzm” z racji swojej wieloznaczności jest różnorodnie definiowane. Pojawiają 
się też sprzeczne opinie na temat tego, czy ezoteryzm traktowany być powinien jako forma 
religijności czy raczej duchowości. W trakcie konferencji chcemy ukazać rolę tej formy 
religijno-ści/duchowości w kulturze, przejawy w jakich ezoteryzm manifestował się 
w przeszłości oraz współczesne jego formy.

Aby umożliwić podjęcie wieloaspektowej dyskusji na ten temat przyjmujemy szerokie 
rozumienie ezoteryzmu, zgodne z tym, które prezentuje Wouter J. Hanegraaff, redaktor 
naczelny Dictionary of Gnosis & Western Esotericism. Jego zdaniem w czasach nowożytnych
i współczesnych do ezoteryzmu zaliczyć można takie zjawiska jak: renesansowy hermetyzm, 
bazującą na platonizmie filozofię okultystyczną, astrologię, magię, alchemię, kabałę, 
teozofię, okultyzm, a także niektóre nurty duchowości XIX i XX wieku oraz pewne elementy 
tworzące doktrynę ruchu New Age. Tak obszerna tematyka pozwala mieć nadzieję, że 
konferencja stanie się okazją do wymiany poglądów dla przedstawicieli różnych dyscyplin 
badających to zagadnienie.

Opis

Patroni i partnerzy projektu iProfesor:
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Mimo tak dawnej i szacownej historii, baśń nie poddaje 
się upływowi czasu, nie starzeje się i nie 
dezaktualizuje. Przeciwnie, w ostatnich latach daje się 
zaobserwować narastające zainteresowanie baśnią 
i możliwościami, jakie niesie, tak ze strony twórców 
literatury (nie tylko dla dzieci), teatru, filmu, jak 
i badaczy. 

My także chcielibyśmy przyjrzeć się fenomenowi baśni. 
Interesuje nas interdyscyplinarny, wieloaspektowy 
ogląd tego gatunku prowadzony z perspektyw 
badawczych różnych dyscyplin nauk humanistycznych 
i społecznych. Ciekawi nas zwłaszcza współczesne 
(u)życie baśni, jej funkcjonowanie w różnych 
obszarach dzisiejszej kultury – tam, gdzie czuje się jak 
u siebie (np. literatura dla dzieci) i tam, gdzie jej 
obecność może zaskakiwać (kultura masowa, w tym 
język polityki czy reklamy). 

Baśń we współczesnej kulturze

Opis

Telefon 1: 607203507

E-mail: radnaw1@wp.pl
Web: www.wpa.amu.edu.pl/news/konferencje.htm

Kontakt
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Szczególowe informacje na stronie www.

Patroni i partnerzy projektu iProfesor:
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Celem konferencji jest wymiana poglądów oraz 
doświadczeń osób zajmujących się problematyką 
starości. 

Proponujemy następujące obszary tematyczne:

1.Problemy społeczno-egzystencjalne osób starszych 
(samotność, problemy zdrowotne, emocjonalne, du-
chowe, sytuacja materialna, zachowania ryzykowne, 
itp.); 

2.Solidarność międzypokoleniowa (szacunek, ste-
reotypy, więzi międzypokoleniowe, „dziadowanie”, 
itp.);

3. Instytucjonalna opieka nad osobami starszymi, 
sektor usług dla seniorów; 

4. Szanse i możliwości rozwoju i realizacji aktywności 
społeczno-kulturowej osób starszych (wolontariat, 
UTW, kluby seniora, itp.);

5. Polityka społeczna wobec starzejącego się 
społeczeństwa (wspieranie przez państwo wielo-
pokoleniowej rodziny, zaspokajanie potrzeb osób 
starszych).

Starzejące się społeczeństwo 
wyzwaniem dla pomocy społecznej 

Opis

Telefon 1: +48 605 221 873.

E-mail: konferencjatorun2012@wp.pl 
Web: www.sppss.torun.pl/info.php?id=konferencja12

Kontakt
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logo

Wysokość opłaty konferencyjnej wynosi 200 zł od 
osoby. Prosimy o zgłoszenia do dnia 31 marca 2012 r. 
Wpłaty konferencyjne prosimy kierować do 30 
kwietnia 2012 r. 

Logo

Patroni i partnerzy projektu iProfesor:
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Głównym przedmiotem refleksji oraz dyskusji nad 
literaturą pragniemy uczynić modne we współczesnym 
dyskursie naukowym pojęcie konwergencji. Termin ten 
wykorzystuje się obecnie bardzo szeroko, od badań 
matematyczno-przyrodniczych, przez językoznawcze, 
politologiczne, socjologiczne, po studia z zakresu 
nowych mediów, komunikacji i antropologii kultu-
rowej. Na ile rzeczywiście dochodzi to nakładania się 
i przenikania procesów kulturowych i jak bardzo – jeśli 
w ogóle – zjawisko to ma wpływ na stan literatury oraz 
jej teorii? 
Naszej konferencji przyświeca cel krytycznego 
przyjrzenia się w perspektywie badań literackich 
pewnym mechanizmom i ich efektom charakterysty-
cznym dla czasów digitalizacji kultury, gwałtownego 
rozwoju technologii użytkowej i idącej za tym hipo-
tetycznej homogenizacji przestrzeni kultury. Jakie 
miejsce w tych przemianach zajmuje literatura 
i studia nad nią? 

Poniżej proponujemy kilka tematów wyjściowych:

1) literackie gatunki w konwergencji;
2) literatura elektroniczna, nowe formy, nowe 
gatunki, nowe media oraz ich nośniki 
(w szczególności smartfony i tablety);
3) literatura i komiks; powieść graficzna; gatunki 
logowizulane;
4) literatura i Internet;
5) literatura jako asystent filmu; gier 
komputerowych (np. RPG);
6) literatura (auto)biograficzna celebrytów, blogi;
7) nowe formy nauczania literatury;
8) liberatura; synkretyzm form, nośników, aplikacji; 
9) literackość (narracyjność) przestrzeni miejskiej 
(rzeczywistość rozszerzona, wirtualne przewodniki 
literackie po miastach; literatura a gry miejskie) 

Międzynarodowa i Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa 
Literatura i konwergencja

Opis

Telefon 1: +48 506 275 689

E-mail: wrooble@wp.pl
Web: http://www.facebook.com/pages/Interdyscyplinarna-Konferencja-Naukowa-Literatura-i-Konwergencja

Kontakt
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Konferencja organizowana przez Katedrę Teorii 
Literatury, Instytutu Kultury Współczesnej (dawniej: 
Instytut Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audio-
wizualnych) Uniwersytetu Łódzkiego oraz czaso-
pismo „Zagadnienia Rodzajów Literackich”.

Organizatorzy konferencji: 

Komitet Organizacyjny: 
ź Prof. dr hab. Grzegorz Gazda
ź Prof. dr hab. Jarosław Płuciennik
ź mgr Michał Wróblewski (sekretarz konferencji)

Zainteresowanych prosimy o nadsyłanie zgłoszeń 
wraz z tytułem i abstraktem wystąpienia (500-700 
znaków) do dnia 5 marca 2012 na adres mailowy: 
wrooble@wp.pl

Języki konferencji: polski i angielski

Opłata konferencyjna wyniesie:  300 zł
W ramach opłaty organizatorzy konferencji zape-
wniają serwis kawowy oraz możliwość publikacji 
(z zastrzeżeniem prawa do selekcji materiału).

Termin wpłat zostanie podany w stosownym 
cyrkularzu, wraz z którym wyślemy Państwu 
formularz zgłoszeniowy i szczegółowe informacje. 
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 XVIII Konferencja Naukowo-Techniczna

Trwałość budowli i ochrona 
przed korozją" KONTRA '2012

Telefon 1: +48 32 237 23 34
Fax: +48 32 237 11 27

E-mail: kontra@polsl.pl
Web: www.kontra.polsl.pl

Kontakt

Szczyrk - 24-26 maja 2012 r.

Konferencja KONTRA jest organizowana w cyklu dwuletnim 
i adresowana do producentów, projektantów, wykonawców 
robót i pracowników naukowo-technicznych specjalizu-
jących się w problematyce odporności materiałów 
budowlanych na działanie środowiska oraz ochrony budowli 
przed korozją. Celem konferencji KONTRA jest prezentacja 
najnowszych rozwiązań materiałowych i technologicznych 
oraz wyników badań teoretycznych i doświadczalnych 
z szeroko pojmowanej dziedziny trwałości obiektów 
budowlanych.

Tematyka konferencji: 1) odporność materiałów budowla-
nych na działanie agresywnych czynników zewnętrznych, 
2) trwałość i ochrona przed korozją konstrukcji budowla-
nych, 4) modelowanie procesów degradacji konstrukcji, 
badania laboratoryjne, 5) diagnostyka korozyjna, 6) wyroby 
antykorozyjne, metody napraw.

Opis

Logo

Zapisy

Zgłoszenie uczestnictwa, tematu referatu lub informacji 
o wystąpieniu promocyjnym – 30.11.2011 r.; 

Przesłanie pełnych tekstów referatów i wniesienie opłaty 
konferencyjnej – 31.01.2012 r.; 

Przesłanie uczestnikom Komunikatu nr 2 z programem 
konferencji oraz informacji o akceptacji referatów – 
30.04.2012 r.
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Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Matematyka 
i informatyka na usługach ekonomii” dedykowana jest 
pamięci Profesora Zbigniewa Czerwińskiego, twórcy 
poznańskiej szkoły ekonometrii i ekonomii matema-
tycznej.
Organizatorem Konferencji jest Wydział Informatyki 
i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomi-
cznego w Poznaniu. 

Problematyka Konferencji obejmuje cztery obszary 
badawcze:
- Ekonometria. Modelowanie i prognozowanie zjawisk 
gospodarczych.
- Badania operacyjne. Optymalizacja decyzji w teorii 
i praktyce.
- Ekonomia matematyczna. Teoria i zastosowania.
- Informatyka. Zastosowania w ekonomii i zarządzaniu.

Zapraszamy do zgłaszania propozycji referatów, 
związanych z różnorodnymi aspektami wykorzystania 
metod ilościowych i narzędzi informatycznych 
w ekonomii i zarządzaniu.

PATRONAT HONOROWY 
Jego Magnificencja Rektor 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 
Prof. dr hab. Marian Gorynia 

RADA NAUKOWA KONFERENCJI 
Przewodniczący:
Prof. dr hab. Emil Panek 

Członkowie:
Prof. Maria Cieślak
Prof. Andrzej S. Barczak
Prof. Wojciech Maciejewski
Prof. Antoni Smoluk
Dr hab. Dorota Appenzeller, prof. UEP 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
Matematyka i informatyka 
na usługach ekonomii

GaleriaOpis

Telefon 1: +48  61 854 38 75
Fax: +48 61 854 36 74

E-mail: konferencja_wige@ue.poznan.pl
Web: http://www.konferencja-wige.ue.poznan.pl

Logo
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Harmonogram

Termin zgłaszania uczestnictwa i przesłania 
streszczenia referatu – 15 lutego 2012

Termin kwalifikacji referatów 
- 15 marca 2012

Termin wniesienia opłaty konferencyjnej 
- 10 kwietnia 2012

Termin złożenia tekstu referatu - 25 maja 2012

Patroni i partnerzy projektu iProfesor:



OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI

Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

Business Centre

lingwistyka

International Conference Languages in Contact 2012, 
26–27 May, 2012 is organized by: Committee for Philo-
logy of the Polish Academy of Sciences, Wroclaw 
Branch, Poland and Philological School of Higher 
Education  in Wroclaw, Poland

Confirmed plenary speakers:  
ź Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk (Poznań, Poland)
ź Marcin Kilarski (Poznań, Poland)
ź Tomasz P. Krzeszowski (Warsaw, Poland) 
ź Richard L. Lanigan (Washington, D.C., USA)
ź John Rickford (Stanford, USA)

Selected conference topics:
ź conceptions about the origin of language and 
  languages 
ź endangered and vanishing languages 
ź the ecology of minority languages 
ź anthropological linguistics 
ź cultural patterns in discursive practices 
ź folk-linguistics and folk-anthropology 
ź mechanisms of language change (and language 
  death) 
ź the description and classification (genetic, aerial, 
  typological) of the languages of the world 
ź the ethnography of communication 
ź studies of pidgin, creole and mixed languages 
ź the origins and spread of writing systems

Scientific Committee: 
ź Prof. Stanisław Prędota (Polish Academy of 
  Sciences, Wrocław Branch; University
  of Wrocław & Opole University) 
ź Prof. Zdzisław Wąsik (Philological School of Higher 
  Education in Wrocław; The Angelus Silesius State 
  School of Higher Vocational Education in Wałbrzych,
  Adam Mickiewicz University in Poznań & Kolegium  
  Karkonoskie in Jelenia Góra)
ź Prof. Piotr P. Chruszczewski (Polish Academy of 
  Sciences, Wrocław Branch; University of Wrocław 
  & Philological School of Higher Education in Wrocław)

Languages in Contact 2012

GaleriaOpis

Telefon 1: +48 71 395 84 73
Fax: +48 71 322 10 06

E-mail: languagesincontact@wsf.edu.pl 
Web: www.wsf.edu.pl/aktualnosci,Languages-in-Contact-2012.xml 

Logo

Kontakt
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Please send a 400-500 word abstract for a 30-minute 
paper by 31 March, 2012 at 
languagesincontact@wsf.edu.pl

Registration and paper submission:

ź Closing date for registration and submission of  
  abstracts: 31 March, 2012 
ź Notification of  abstract acceptance: 15 April, 2012  
ź Deadline for  registration fee payment: 5 May, 2012
ź Conference fee: 450 PLN (approx. 100 EUR)

Please register online: > www.wsf.edu.pl/43365.xml  

Patroni i partnerzy projektu iProfesor:
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This 10th anniversary edition of the NDLP conference 
series aims to respond to a surge of new research in 
pragmatics, with a view to bringing together the novel, 
empirically, experimentally and clinically based 
models, and classical topics/frameworks such as 
Gricean pragmatics, speech act and presupposition 
theory. It provides a forum for proposals (re-
)examining the semantics-pragmatics boundary, which 
has been sometimes blurred by the confrontation of 
the new and the traditional frameworks. It will be of 
interest to scholars working at the intersection of 
philosophy of language and pragmatics dealing with 
theoretical, methodological and definitional issues, as 
well as issues of interdisciplinarity in pragmatic 
investigation.

Invited speakers

Keynote lecture:
John R. SEARLE (University of California at Berkeley, USA)

Plenary lectures:
ź Jonathan CULPEPER (Lancaster University, UK)
ź Anita FETZER (University of Wuerzburg, Germany)
ź Istvan KECSKES (State University of New York at Albany, USA)
ź Stephen C. LEVINSON (Max Planck Institute for 
  Psycholinguistics at Nijmegen, the Netherlands)
ź Savas L. TSOHATZIDIS (Aristotle University of 
  Thessaloniki, Greece)
ź Daniel VANDERVEKEN (University of Quebec at Trois-
  Rivieres, Canada)

Special event

The conference will be preceded by the conferral of the 
University of Łódź honoris causa degree on John Searle. The 
honoris causa ceremony is scheduled for 25 May 2012. All 
conference participants are welcome to attend. The venue of 
the ceremony will be announced on the conference website.

New Developments 
in Linguistic Pragmatics (NDLP2012)

Opis

Telefon 1: +48 42 6655220
Fax: +48 42 6655220

E-mail: strus_pl@yahoo.com
Web: ia.uni.lodz.pl/pragmatics/ndlp2012 

Kontakt
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logo

ź Kent Bach (San Francisco State University)
ź Emma Borg (University of Reading)
ź Robyn Carston (University College London)
ź Louise Cummings (Nottingham Trent University)
ź Marcelo Dascal (Tel Aviv University)
ź Bruce Fraser (Boston University)
ź Raymond W. Gibbs (University of California, Santa 
  Cruz)
ź Rachel Giora (Tel Aviv University)
ź Andreas H. Jucker (University of Zurich)
ź Steven Pinker (Harvard University)
ź Francois Recanati (Institut Jean-Nicod, Paris)
ź Piotr Stalmaszczyk (University of Łódź)
ź Jef Verschueren (University of Antwerp)

Although the deadline for submissions has already expired, 
we still welcome participants without papers.

6th Lodz Symposium

Patroni i partnerzy projektu iProfesor:
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Tematyka konferencji
1.Proekologiczne aspekty wytwarzania systemów 
elektronicznych.
Dyrektywy Unii Europejskiej w praktyce (WEEE, RoHS, 
REACH, EuP/ErP).
Metody i narzędzia do Oceny Cyklu Życia produktów 
(LCA).
Technologie recyklingu i utylizacji zużytego sprzętu 
elektronicznego.
2. Proekologiczne materiały i technologie wytwarzania 
systemów elektronicznych.
Nanomateriały i nanotechnologie.
Materiały i technologie do wytwarzania drukowanej, 
organicznej elektroniki.
Przykłady aplikacji proekologicznych systemów 
elektronicznych.

Celem VI Konferencji “Ekologia w Elektronice” jest 
wymiana doświadczeń z zakresu nowoczesnych, 
proekologicznych materiałów i technologii do wytwa-
rzania systemów elektronicznych, metod Oceny Cyklu 
Życia (LCA) oraz recyklingu wyrobów elektronicznych 
w świetle polityki ekologicznej Unii Europejskiej. 
Prezentowane będą zagadnienia związane z nano- 
materiałami i technologiami, z wytwarzaniem 
drukowanej elektroniki oraz z realizacją projektu 
europejskiego („LCA to go") dotyczącego promowania 
stosowania oceny cyklu życia produktów 
w europejskich małych i średnich przedsiębiorstwach.

 .

VI Międzynarodowa Konferencja 
Ekologia w Elektronice

Opis

Instytut Tele- i Radiotechniczny, ul Ratuszowa 11, 03-450 warszawa

Telefon 1: +48 22 619 13 54
Fax: +48 22 619 29 47

E-mail: ecology2012@itr.org.pl
Web: www.itr.org.pl/ecology2012/

Logo

Kontakt

Strona 50/103

Warszawa - 28-29 maja 2012 r.

Zapisy

logo

06.02.2012

Termin nadsyłania przez Autorów propozycji 
referatów w języku angielskim zawierających tytuł 
referatu oraz jego streszczenie. Objętość streszcze-
nia do 1 strony A4. Prosimy o przesłanie za pomocą 
formularza rejestracyjnego , widniejącego na stronie 
konferencji.

29.02.2012

Termin wysłania decyzji o przyjęciu referatu. 

15.04.2012

Termin nadsyłania referatów w postaci elektro-
nicznej. Autorzy będą mogli pobrać dokładne dane 
dotyczące sposobu przygotowania referatu oraz jego 
prezentacji ze strony internetowej konferencji.

28.05.2012

Termin rozpoczęcia konferencji oraz przekazania 
uczestnikom materiałów konferencyjnych.

Patroni i partnerzy projektu iProfesor:
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Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

Business Centre

górnictwo naftowe

XXIII Konferencja Naukowo-Techniczna OIL-GAS AGH 
2012 będzie obejmowała zagadnienia związane 
z poszukiwaniami, udostępnianiem oraz eksploatacją 
niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego. Temu 
zagadnieniu poświęcona zostanie główna sesja 
plenarna. 

Tematyka Konferencji obejmuje także kwestie 
związane z najnowszymi technologiami w zakresie 
wiertnictwa, geoinżynierii, poszukiwania złóż 
węglowodorów, eksploatacji gazu ziemnego i ropy 
naftowej, transportu i dystrybucji węglowodorów, 
zagadnień środowiskowych a także zagadnień 
związanych z wyzwaniami, przed jakimi stoi polski 
przemysł energetyczny.

Wspomnianej Konferencji towarzyszy w 2012 roku 
Jubileusz 45-lecia powstania Wydziału Wiertnictwa, 
Nafty i Gazu AGH oraz Jubileusz 20-lecia założenia 
Sekcji Polskiej SPE.

XXIII Konferencja Naukowo-Techniczna 
OIL-GAS AGH 2012

GaleriaOpis

Telefon: +48 12 617 22 15
Fax:  +48 12 617 22 15

E-mail: elis@agh.edu.pl
Web: www.oil-gas.pl

Logo

Kontakt
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Kraków - 29-31 maja 2012 r.

Zapisy

Zgłoszenia abstraktów referatów do 10.02.2012*,  
zgłoszenie uczestnictwa do 21.05.2012. Szczegóły 
wraz z kartą zgłoszenia na stronie internetowej 
Konferencji lub na stronie Wydziału Wiertnictwa, 
Nafty i Gazu AGH http://www.wnig.agh.edu.pl .

Patroni i partnerzy projektu iProfesor:
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Strona 52/103

konferencja transdyscyplinarna 

Autobiografia – biografia – narracja. 
Perspektywy biograficzne 
w praktyce badawczej

Telefon 1: +48 42 665-50-65
Fax: +48 42 665-52-73 

E-mail: konferencja.biograficzna@o2.pl  
Web: 
www.konferencjabiograficzna.wordpress.com  

Kontakt

Łódź - 29-30 maja 2012r

Konferencja jest drugą odsłoną cyklicznego przedsięwzięcia 
o charakterze transdyscyplinarnym, nawiązującym do doświad-
czeń badaczy z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. 
Głównym celem, jaki przyświeca organizatorom, jest tworzenie 
platformy służącej wymianie myśli z zakresu biograficznych 
aspektów uprawiania nauki (efekty naszych dotychczasowych 
prac znaleźć można m.in. w książce pt. Biografie naukowe. 
Perspektywa transdyscyplinarna, seria „Perspektywy Biogra-
ficzne”, tom 1,  red. Marcin Kafar, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2011). 
W ramach interesujących nas obszarów tematycznych mieszczą 
się:
1. Wymiary doświadczenia osobistego badaczy.
2. Auto/biografia w badaniach terenowych.
3. Perspektywa metodologiczno-teoretyczna w badaniu  
    auto/biografii naukowców.
4. Praktyczny wymiar badań auto/biograficznych.

Opis

Logo

Zapisy

Na zgłoszenia oczekujemy do 15.03.2012. Wśród 
wykładowców, którzy przyjęli nasze zaproszenie znajdują 
się m.in. Carolyn Ellis, Arthur Bochner, Jacek Piekarski, 
Danuta Urbaniak-Zając i Andrzej Wejland.

Patroni i partnerzy projektu iProfesor:
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Narodowe Centrum
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Business Centre

inżynieria materiałowa

Organizatorami Konferencji są:
ź Katedra i Zakład Materiałoznawstwa 
  Stomatologicznego Śląskiego Uniwersytetu 
  Medycznego
ź Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej 
  z Endodoncją Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
ź Katedra Techniki Dentystycznej Wyższej Szkoły 
  Inżynierii Dentystycznej i Nauk Humanistycznych 
  w Ustroniu
ź Katedra Chemii Politechniki Częstochowskiej
ź Zakład Inżynierii Powierzchni, Korozji i Katalizy 
  Politechniki Wrocławskiej
ź Polskie Towarzystwo Inżynierii Stomatologicznej
  

Konferencja ma charakter cykliczny. Uczestniczą 
w niej przedstawiciele krajowych i zagranicznych 
ośrodków naukowych, reprezentujący nauki medyczne 
i techniczne. Konferencja skierowana jest również do 
młodych pracowników nauki oraz członków studenc-
kich kół naukowych krajowych ośrodków naukowych. 
Tematyka Konferencji dotyczy zastosowania metod 
fotodynamiki, krioterapii i nanotechnologii w medycy-
nie stomatologicznej oraz odporności korozyjnej 
stopów metalicznych.

Wygłoszone referaty zostaną opublikowane w cza-
sopiśmie Inżynieria Stomatologiczna – Biomateriały. 
Czasopismo indeksowane – Index Copernicus - 3,7 
punktu, MNiSW – 6 punktów.

XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa 
Inżynieria Stomatologiczna 
– Biomateriały

GaleriaOpis

Telefon 1: 33 854 40 90
Fax: 33 854 40 90

E-mail:  sekretariat@wsid.edu.pl
Web: www.wsid.edu.pl

Logo

Kontakt

Strona 53/103

Ustroń - 01-02 czerwca 2012 r.

Zapisy

Komitet Organizacyjny XIII MKN 
Wyższa Szkoła Inżynierii Dentystycznej i Nauk 
Humanistycznych
43-450 Ustroń, ul. Słoneczna 2

Termin zgłaszania referatów oraz uczestnictwa: 
15.04.2012 r.

Szczegóły na stronie www.wsid.edu.pl w zakładce 
„sympozja”

Patroni i partnerzy projektu iProfesor:
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Business Centre

ubezpieczenia, finanse, bankowość

Cel: Analiza i ocena bieżącej sytuacji na rynku 
ubezpieczeniowym w Polsce i rynkach europejskich na 
tle światowego kryzysu gospodarczego. Obchody 
rocznicy 15-lecia powstania Katedry Ubezpieczeń 
Gospodarczych SGH. Konferencja jednodniowa. 

Udział w niej jest bezpłatny. Uczestnicy – przeds-
tawiciele środowiska naukowego zajmującego się 
problematyką ubezpieczeniową oraz praktycy – 
przedstawiciele rynku ubezpieczeniowego i banko-
wego. 

Dwa panele merytoryczne : 

1/Wyzwania dla rynków ubezpieczeń; 
2/Wyzwania dla współpracy bankowo-
ubezpieczeniowej.  

Uzupełnieniem konferencji będzie publikacja 
książkowa dwuczęściowa. 

Część 1 – Referaty okolicznościowe zaproszonych 
wybitnych przedstawicieli środowiska naukowego 
i praktyków ubezpieczeniowych i bankowych.

Część 2 – Recenzowane referaty związane z tematyką 
konferencji młodych pracowników naukowych.

Wyzwania dla rynków ubezpieczeń 
w świetle sytuacji na globalnych 
rynkach finansowych

Opis

Telefon 1: +48 22 564 73 14 
Telefon 2: +48 602 589 808
 
E-mail: kug@sgh.waw.pl
Web: www.sgh.waw.pl/katedry/kug/15lecie/

Kontakt

Strona 54/103

Warszawa - 01 czerwca 2012 r.

Zapisy

Zgłaszanie  w formie internetowej wraz 
ze zgłoszeniem referatu  do 2012-02-29.
 
Pełny tekst referatu do 2012-03-25.

Patroni i partnerzy projektu iProfesor:
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ekonomia

Mamy zaszczyt poinformować, że w tym roku po raz 
dziewiąty będzie odbywała się konferencja naukowa 
z cyklu „Ogólnopolski Zjazd Katedr Ekonomii”. 
Tegoroczny Zjazd objęty został honorowym 
patronatem Marszałka Województwa Zachodniopo-
morskiego, Pana Olgierda Geblowicza oraz patronatem 
Wojewody Zachodniopomorskiego, Pana Marcina 
Zydrowicza.

Główne cele Zjazdu to:
- Integracja środowiska pracowników naukowych 
  zainteresowanych ekonomią oraz funkcjonowaniem 
  gospodarki w różnych jej płaszczyznach.
- Prezentacja wyników badań naukowych i dyskusja 
  nad nimi.
- Wymiana informacji na temat prądów badawczych 
  i działalności katedr ekonomicznych.
- Dyskusja nad aktualnymi zagadnieniami mikro- 
  i makroekonomicznymi w Polsce oraz ich implika-
  cjami politycznymi.
- Dyskusja dotycząca nauczania przedmiotów 
  ekonomicznych.

Obszary tematyczne Zjazdu to:
- Rola państwa w gospodarce
- Zachowania rynkowe podmiotów decyzyjnych
- Kapitał ludzki w gospodarce
- Funkcjonowanie EU
- Problemy globalizacji

Komitet Organizacyjny serdecznie zaprasza do wzięcia 
udziału w IX Ogólnopolskim Zjeździe Katedr oraz 
innych inicjatywach Katedry Mikroekonomii. Osoby 
zainteresowane mogą uzyskać więcej informacji na 
stronie internetowej Katedry.

XI Ogólnopolski Zjazd Katedr Ekonomii 

Ekonomiczne wyzwania XXI wieku
Polska – Unia Europejska – Świat

GaleriaOpis

Telefon 1: +48 91 444 21 37
Fax: +48 91 444 21 37

E-mail: zjazdke@tlen.pl
Web: www.mikroekonomia.net 

Logo

Kontakt

Strona 55/103

Międzyzdroje - 04-06 czerwca 2012 r.

Zapisy

Od początku istnienia Zjazdu Katedr Ekonomii wzięło 
w nim udział ponad tysiąc naukowców z Polski 
i zagranicy. Każdego roku uczestniczy w nim ponad 30 
wybitnych profesorów z dziedziny ekonomii, którzy 
biorą aktywny udział w Zjeździe poprzez dyskusję 
oraz wystąpienia. Sesje tematyczne są dzielone 
zgodnie z obszarami tematycznymi Zjazdu.

Patroni i partnerzy projektu iProfesor:
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nauki humanistyczne 

Konferencja naukowa „Europejczycy wczoraj i dziś” 
ma charakter ogólnopolski i jest organizowana przez 
Interdyscyplinarne Koło Doktorantów „Agenoris” przy 
Instytucie Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. 
A. Mickiewicza w Poznaniu. 

Celem badawczym niniejszego sympozjum jest 
ukazania szczególnego fenomenu kulturowego, jakim 
jest cywilizacja europejska, z perspektywy podmiotu/ 
-ów owej kulturowości. Zamierzając opisać 
zagadnienie adekwatnie do poziomu jego złożoności, 
a także umożliwić zaprezentowanie kierunków 
badawczych  podejmowanych przez najmłodszych 
naukowców, zapraszamy do udziału wszystkich 
badaczy dyscyplin humanistycznych w Polsce. 
Konferencja ma mieć również ambicję stworzenia 
forum wymiany poglądów, skutkującego integracją 
środowiska obecnych i przyszłych doktorantów.

Interdyscyplinarna konferencja 
studencko-doktorancka

Europejczycy wczoraj i dziś

GaleriaOpis

Telefon 1: +48 509 710 789

E-mail: konferencja.ikd@gmail.com
Web: www.ceg.amu.edu.pl

Logo

Kontakt
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Gniezno - 05-06 czerwca 2012 r.

Zapisy

Konferencję otworzy wykład prof. UAM. Prosimy 
o słanie abstraktów (1200 zn. ze spacjami + temat) 
do 07.04. na adres: konferencja.ikd@gmail.com . 

Informacja o kwalifikacji do 05.05. 

Opłata konf.: 60 zł. Gwarantujemy obiad i nocleg.
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fizyka

11th Kudowa Summer School, „Towards Fusion Energy” 
organizowana jest dla młodych naukowców 
pochodzących z krajów całego świata. Wykłady 
prowadzone są przez najlepszych specjalistów 
wywodzących się z renomowanych ośrodków 
badawczych rozsianych po całej Europie. Wykłady 
poświęcone są następującej tematyce: synteza 
termojądrowa i fizyka plazmy utrzymywanej magne-
tycznie, fizyka plazmy w układach typu Plasma Focus 
i Z-Pinch, synteza termojądrowa i fizyka plazmy 
utrzymywanej inercyjnie, fizyka plazmy wytwarzanej 
laserem wielkiej mocy, technologie stosowane 
w układach termojądrowych oraz diagnostyki plazmy. 
Uczestnicy szkoły proszeni są o przygotowanie ustnej 
prezentacji swojej pracy (10-15 min.) oraz krótkiego 
raportu na temat tego wystąpienia. Od lat 
przyznawane są nagrody za trzy najlepsze prezentacje 
studenckie.

Materiały konferencyjne rokrocznie wydawane są na 
płytach CD. 

Udział młodych uczonych w Szkole prowadzi nie tylko 
do pogłębienia ich wiedzy w dziedzinie fizyki plazmy, 
ale otwiera im też możliwości do zaprezentowania 
własnych prac i umiejętności ich prezentowani oraz 
nawiązania nowych kontaktów zawodowych 
i długoletnich przyjaźni! W ciągu 10 lat działalności 
szkoła jest powszechnie rozpoznawana i zyskała 
uznanie w środowiskach naukowych w kraju i poza jego 
granicami.

11th Kudowa Summer School

Towards Fusion Energy

GaleriaOpis

Telefon 1: +48 22 638 100 536
Fax: +48 22 638 100 5

E-mail: kudowaschool@ipplm.pl
Web: www.kudowaschool.ipplm.pl

Logo

Kontakt

Strona 57/103

Kudowa Zdrój - 11-15 czerwca 2012 r.

Zapisy

Wykłady poświęcone są następującej tematyce:
ź fizyka plazmy utrzymywanej magnetycznie,
ź fizyka plazmy w układach typu Plasma-Focus 
  i Z-Pinch,
ź fizyka plazmy utrzymywanej inercyjnie,
ź fizyka plazmy wytwarzanej laserem wielkiej 
  mocy,
ź technologie stosowane w układach 
  termojądrowych,
ź diagnostyki plazmy. 

Opłata powinna być wniesiona do 01.06.2012 
przelewem na konto bankowe:
Bank PEKAO S.A. Oddział Warszawa,
BIC code: PKOPPLPW,
IBAN code: PL 78 1240 6003 1111 0000 4944 6179,
Nazwa konta: IFPILM,
Temat przelewu: 11th Kudowa School.

Patroni i partnerzy projektu iProfesor:
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inżynieria produkcji

QUALITY PRODUCTION IMPROVEMENT jest Między-
narodową Konferencją organizowaną przez Instytut 
Inżynierii Produkcji Politechniki Częstochowskiej, 
Stowarzyszenie Menedżerów Jakości i Produkcji oraz 
Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizato-
rów. Na konferencji uczestnicy prezentują swoje 
dotychczasowe osiągnięcia z zakresu Inżynierii 
Produkcji. Udział uczestników z wielu krajowych 
i zagranicznych ośrodków naukowych oraz uczestników 
reprezentujących duże i małe przedsiębiorstwa, 
stawia konferencję na wysokim poziomie, ponieważ 
pozwala połączyć naukę z praktyką.
Tematyka konferencji związana jest z następującymi 
obszarami: 
ź identyfikacja obszarów powstawania niezgodności,
ź kontrola wizualna,
ź statystyczne sterowanie procesem,
ź jakość materiałów konstrukcyjnych i wyrobów,
ź zdolność jakościowa procesów, tradycyjne 
i nowe narzędzia jakości,
ź stopień ryzyka według metody FMEA,
ź metoda QFD,
ź systemy zarządzania jakością,
ź kompleksowe utrzymanie maszyn (TPM), czasy 
  i współczynniki według TPM oraz PAMCO, system  
  SMED,
ź odchudzona produkcja (LP),
ź cechy przywódcze kierowników,
ź style kierowania,
ź zrządzanie potencjałem ludzkim,
ź strumień wartości,
ź system Poka-Yoke,
ź system Kanban,
ź Servqual,
ź zintegrowany rozwój produktu
ź technologie montażu
ź logistyka wewnętrzna.

Quality Production Improvement

GaleriaOpis

Telefon 1: +48 34 3250 367

E-mail: qpi@zim.pcz.pl
Email 2:  krynke@zim.pcz.pl 
Web: www.qpij.pl

Logo

Kontakt
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Zaborze koło Myszkowa - 18-20 czerwca 2012 r.

Ważne daty

29.02.2012
Nadsyłanie zgłoszeń udziału wraz z tytułem 
i streszczeniem rozdziału (streszczenie w języku 
polskim maksymalnie 10 linijek, tylko e-mailem: 
iip@zim.pcz.pl)

16.03.2012
Komunikat o akceptacji rozdziału do druku.

15.04.2012
Nadesłanie pełnej treści rozdziału w języku 
angielskim. 

31.05.2012
Wniesienie opłaty konferencyjnej.

Patroni i partnerzy projektu iProfesor:
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informatyka

Jest to spotkanie poświęcone tematyce szeroko 
rozumianych sieci komputerowych oraz rozproszonych 
systemów komputerowych. Konferencja jest organizo-
wana rok rocznie od roku 1994 i jest najstarszą w Polsce 
poświęconą tej tematyce. W roku 2012 odbędzie się 
dziewiętnasta edycja konferencji krajowej oraz piąta 
edycja o zasięgu międzynarodowym.
Głównym organizatorem jest Instytut Informatyki 
Wydziału AEI Politechniki Śląskiej w Gliwicach. 
Współorganizatorem jest Sekcja Sieci Komputerowych 
i Systemów Rozproszonych Komitetu Informatyki PAN. 
Technicznym kosponsorem jest międzynarodowe stowa-
rzyszenie IEEE.
Komitet programowy konferencji stanowią naukowcy 
z kraju i zagranicy, którzy są wybitnymi specjalistami 
w dziedzinie sieci komputerowych, mają dogłębną 
wiedzę teoretyczną jak i duże doświadczenie praktyczne.
Edycja 2012 będzie dedykowana In Memoriam Profesora 
Stefana Węgrzyna, naszego mentora i wieloletniego 
członka Komitetu Programowego zmarłego w 2011. 
Oprócz referatów będących wynikiem prac badawczych 
wiodących ośrodków akademickich i naukowych z nasze-
go kraju i z zagranicy, spodziewamy się czynnego udziału 
przedstawicieli wielu firm z różnych gałęzi przemysłu. 
Planowane są również wydarzenia towarzyszące m.in.:

·  Sesja specjalna poświęcona profesorowi Stefanowi  
   Węgrzynowi
·  Sesja specjalna związana z projektem „Inżynieria 
   Internetu Przyszłości”
·  Sesja specjalna „Informatyczne aspekty e-biznesu”
·  Sesja specjalna IEEE
·  Sesja specjalna z wykładami prowadzonymi przez 
   zaproszonych Keynote Speakers
·  Sesje specjalne partnerów: Dell Polska, SAP Polska 
   oraz CLICO.

Computer Networks 2012

GaleriaOpis

Telefon 1: +48 32 237 28 35
Fax: +48 32 237 27 33

E-mail: cn@polsl.pl
Web: sk.polsl.pl

Logo

Kontakt
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Szczyrk - 19-23 czerwca 2012 r.

Zapisy

Dla autorów artykułów angielskojęzycznych: 
- zgłoszenie artykułu: do 15 lutego 2012 
(zgłoszenie artykułu do recenzji). 

Dla autorów artykułów polskojęzycznych: 
- zgłoszenie artykułu: do 14 marca 2012 
(zgłoszenie artykułu do recenzji).

Dla innych: 
- zgłoszenie uczestnictwa: do 30 maja 2012.

Formularz online na stronie konferencji.

Patroni i partnerzy projektu iProfesor:



OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI

Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

Business Centre

ekonomia

Zasadniczym celem konferencji jest wymiana 
poglądów oraz przedstawienie rezultatów badań 
naukowych z zakresu teorii i praktyki działania 
przedsiębiorstw na rynku kapitałowym. Rosnąca rola 
i znaczenie rynku kapitałowego w działalności 
przedsiębiorstw wymagają wysokiego stopnia 
racjonalizacji gospodarowania kapitałami i współ-
działania przedsiębiorstw z interesariuszami. Kwestie 
te można uznać za wiodące problemy zarządzania 
przedsiębiorstwem przez wartość z wykorzystaniem 
bogatego instrumentarium i mechanizmu rynku 
kapitałowego. 

Głównymi problemami konferencji są: 

ź mechanizmy i instrumenty rynku kapitałowego,  
  rozwój przedsiębiorstw, 
ź strategie finansowania przedsiębiorstw, 
ź koszt i struktura kapitału, 
ź wartość przedsiębiorstwa, 
ź funkcjonowanie sektora MSP na rynku kapitałowym.

XIII ogólnopolska konferencja edukacyjna 
Przedsiębiorstwo
na rynku kapitałowym 

GaleriaOpis

Telefon 1: +48 42 635 52 39 
Fax: +48 42 635 52 39 

E-mail: kaspul@uni.lodz.pl
Web: www.konferencja_kaisp.uni.lodz.pl

Logo

Kontakt

Strona 60/103

Złoty Potok - 21-22 czerwca 2012 r.

Zapisy

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji 
oraz przesłaniem artykułów, które zostaną 
opublikowane w serii „Acta Universitatis Lodziensis. 
Folia Oeconomica” prosimy o wypełnienie formu-
larza.

Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytetu Łódzkiego
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filozofia

Proponowane problemy:

ź  wartości i interesy w koncepcjach filozofów
ź wartości i interesy w działaniach politycznych
ź podstawowe wartości polityczne: wolność, 

równość, sprawiedliwość …
ź polityka a prawda, moralność, idee i utopie
ź polityka a religia: sfera sacrum i profanum
ź polityka a interesy i ideologie

Okrągły Stół Filozofów Krajów Słowiańskich na temat: 
Czy współczesnemu światu konsumpcji i techniki wystarczy 
dekonstrukcjonizm i pragmatyzm czy też potrzebne są nowe 
idee?

VIII Konferencja Filozofów Krajów 
Słowiańskich na temat: 
Polityka a wartości i interesy

GaleriaOpis

Logo

Iwonicz - 21-24 czerwca 2012 r.

Telefon 1: 602 836 421

E-mail: sofia@univ.rzeszow.pl
Web:
www.filozofiakrajowslowianskich.republika.pl

Kontakt

Zapisy

Zgłoszenia do udziału w konferencji przyjmujemy 
do 1 marca 2012 r. 

Patroni i partnerzy projektu iProfesor:

matematyka

5th Podlasie Conference 
on Mathematics

Telefon 1: +48 602 858 008

E-mail: z.bartosiewicz@pb.edu.pl
Web: katmat.pb.bialystok.pl/pcm12

Kontakt

Białystok - 25-28 czerwca 2012 r.

Konferencja organizowana jest przez Oddział Białostocki 
Polskiego Towarzystwa Matematycznego oraz Wydział Informatyki 
Politechniki Białostockiej. Jest to konferencja satelitarna do 6th 
European Congress of Mathematics. 
Na program konferencji składają się:
1.Sesja plenarna, gdzie mówcami będą zaproszeni wykładowcy;
2.Sesje specjalne obejmujące swą tematyką obszar 
zainteresowań badawczych członków Oddziału Białostockiego 
PTM: Algebra, Control Theory and Dynamical Systems, 
Mathematical Foundations of Computer Science,  Applications 
of Mathematics in Economy and Finance;
3.Sesje dodatkowe, o innej tematyce niż powyższa, zgłoszone 
przez uczestników konferencji.

Prezentowane referaty będą wygłaszane w języku angielskim. 
Rejestracja i zgłaszanie referatów na stronie konferencji.

Opis Zaproszeni wykładowcy

Zaproszeni wykładowcy:

ź Jeffrey Bergen (DePaul University, Chicago, USA)
ź Marek Drużdżel (University of Pittsburgh, USA)
ź Boris S. Mordukhovich (Wayne State University, USA)
ź Krzysztof M. Piasecki (Poznan University of Economics, 
  Poland)
ź Witold Respondek (INSA, Rouen, France)
ź Agata Smoktunowicz (University of Edinburgh, United 
  Kingdom)
ź Tadeusz Trzaskalik (University of Economics in Katowice, 
  Poland)
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nauki przyrodnicze 

V Międzynarodowa Konferencja pt. 

Badania w dydaktykach przedmiotów 
Przyrodniczych (DidSci)

Telefon 1: +48 12 6626345 
Fax: +48 12 637 22 43

E-mail: dydchem@ap.krakow.pl;   
            malgorzata.nodzynska@gmail.com
Web: 
www.didsci2012.up.krakow.pl/index.php/pl/

Kontakt

Kraków - 27-29 czerwca 2012r

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń z zakresu 
dydaktyki przedmiotów przyrodniczych (Biologii, Chemii, 
Fizyki, Geografii, Przyrody, Nauk Medycznych, Ochrony 
Środowiska) na wszystkich poziomach edukacji oraz 
zapoznanie z najnowszymi wynikami badań z zakresu tych 
nauk.
Do udziału w konferencji zapraszamy: 
ź nauczycieli akademickich, doktorantów oraz studentów 

wyżej wymienionych specjalności; 
ź pedagogów i psychologów, którym bliskie są kwestie 

nauczania przedmiotów przyrodniczych;
ź osoby zajmujące się stosowaniem nowych technologii 

i metod nauczania w edukacji przyrodniczej;
ź naukowców, których badania nie dotyczą dydaktyki, ale 

którzy na co dzień zajmują się nauczaniem studentów. 
Konferencja jest okazją do zapoznania się z nowymi 
trendami w edukacji oraz do wymiany doświadczeń.

GaleriaOpis

Logo

Zapisy

W ramach konferencji planuje się wykłady, komunikaty, 
warsztaty, sesje plakatowe. 
Językami konferencji są angielski, polski, czeski, 
słowacki, rosyjski.
Planuje się wydanie recenzowanej monografii.

DidSci
2 0 1 2

Patroni i partnerzy projektu iProfesor:
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The aim of the conference is to present recent 
advances in algebraic and arithmetic geometry. There 
will 13 invited lectures. Additionally two short 
communications sessions are planed.

The invited speakers are:

ź Ingrid Bauer (Bayreuth)
ź Francis Brown (Jessieu Paris)
ź Alessio Corti (Imperial College London)
ź Fred Diamond (King's College London)
ź Christopher Hacon (Utah)
ź Klaus Hulek (Hannover)
ź Adrian Langer (Warsaw)
ź Sebastian Petersen (Neubiberg)
ź Jürgen Ritter (Deuringen)
ź Bernd Siebert (Hamburg)
ź Duco van Straten (Mainz)
ź Matthias Schütt (Hannover)
ź Emmanuel Ullmo (Orsay)

This is a satellite conference for the 6th European 
Congress of Mathematics. 

Algebraic and Arithmetic Geometry 

Opis

E-mail: aag2012secretary@gmail.com 
Web: www.aag2012.up.krakow.pl

Kontakt

Strona 63/103

Cracow - June 28-Juli 1 2012 

Program Committee

logo

ź Fabrizzio Catanese Universität Bayreuth
ź Sławomir Cynk Uniwersytet Jagielloński
ź Gerhard Frey Universität Duisburg-Essen
ź Wojciech Gajda Uniwersytet Adama Mickiewicza
ź Gerard van der Geer Universiteit van Amsterdam
ź Tomasz Szemberg Uniwersytet Pedagogiczny 
   w Krakowie

Galeria

Patroni i partnerzy projektu iProfesor:
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informatyka

Konferencja ENASE 2012, organizowana przez Instytut 
Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu oraz Instytut INSTICC (The Institute for Systems 
and Technologies of Information, Control and Communication 
– http://www.insticc.org), odbędzie się we Wrocławiu 
w dniach od 28 czerwca do 1 lipca 2012r. Tematyka 
konferencji to przede wszystkim inżynieria oprogramowania, 
technologie i metody związane z wytwarzaniem 
oprogramowania oraz zarządzenie przedsięwzięciami 
informatycznymi (lista zagadnień proponowanych do dysku-
sji na konferencji znajduje się na stronie www.enase.org). 
Artykuły przyjęte na konferencję zostaną opublikowane 
w materiałach konferencyjnych z przypisanym numerem 
ISBN oraz zarejestrowane w bazach wymienionych pod 
adresem www.enase.org/CallForPapers.aspx

7th International Conference on 
Evaluation of Novel Approaches 
to Software Engineering

GaleriaOpis

Logo

Wrocław - 28 czerwca - 01 lipca 2012 r.

E-mail:  enase.secretariat@insticc.org
Web: www.enase.org

Kontakt

Zapisy

Artykuły na konferencję ENASE 2012 można nadsyłać do 
dnia 14.02.2012 pod adresem podanym na stronie 
konferencji. Termin nadsyłania finalnych wersji artykułów 
oraz rejestracji upływa dnia 20.04.2012.

fot. Stanisław Klimek
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medycyna –deformacje kręgosłupa

Z wielką przyjemnością informujemy o organizacji IX 
Konferencji Naukowej IRSSD, które odbędzie się 
w Centrum Kongresowo - Dydaktycznym Uniwersytetu 
Medycznego w Poznaniu. Organizatorem spotkania jest 
Katedra Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej - 
Pracownia Chorób Kręgosłupa - Uniwersytetu 
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Przewidujemy udział uczestników z całego świata, 
w tym studentów, lekarzy oraz najwybitniejszych 
ekspertów zajmujących się deformacjami kręgosłupa, 
którzy debatować będą na tematy takie jak:

ź skolioza
ź kifoza
ź bóle kręgosłupa o podłożu mechanicznym 
ź urazy kręgosłupa 
ź osteoporoza 

Obrady zostaną podzielona na sześć bloków 
tematycznych:

ź Etiologia i genetyka
ź Obrazowanie medyczne
ź Wzrost i rozwój
ź Biomechanika
ź Leczenie 
ź Jakość życia

IX Konferencja Naukowa IRSSD 
(International Research 
Society of Spinal Deformities)

GaleriaOpis

Telefon 1: +4861 662 11 20 
Fax: +4861 662 11 20

E-mail: biuro@bokiz.pl 
Web: www.irssd2012.pl/

Logo

Kontakt

Strona 65/107

Poznań - 01-04 lipca 2012 r.

Zapisy

Rejestracja wyłącznie internetowa na stronie: 

www.irssd2012.pl/teksty.php?plik=forms/registration.php

Wśród wykładowców wystąpią międzynarodowej 
klasy naukowcy:

ź Keith Bagnall – Emiraty Arabskie, 
ź Geoffrey Burwell – Wielka Brytania, 
ź Carl-Eric Aubin - Kanada, 
ź Theodoros Grivas - Grecja, 
ź Rene Castelein -Holandia

Patroni i partnerzy projektu iProfesor:
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matematyka

Odbywające się co cztery lata Europejskie Kongresy 
Matematyki stanowią jedno z najważniejszych naukowych 
wydarzeń matematycznych na świecie. Trzonem programu 
każdego Kongresu są wystąpienia uczonych – autorów 
najważniejszych osiągnięć badawczych ostatnich lat  W skład 
programu naukowego 6ECM wejdą także mini-sympozja, 
czyli krótkie sesje tematyczne, wybierane przez Komitet 
Naukowy spośród zgłoszonych propozycji, sesja plakatowa 
wraz z konkursem na najciekawsze plakaty oraz tzw. Satellite 
Thematic Sessions, odbywające się w Krakowie w trakcie 
Kongresu. Obok programu ściśle naukowego ważny element 
Kongresu stanowią debaty m.in. o społecznej roli 
matematyki, jej zastosowaniach czy edukacji matematy-
cznej. 

th6  European 
Congress of Mathematics

GaleriaOpis

Logo

Kraków - 02-07 lipca 2012r

E-mail: 6ecm@6ecm.pl
Web: www.6ecm.pl

Kontakt

Zapisy

Rejestracja przez stronę  aż do rozpoczęcia 
Kongresu, przy czym 1 kwietnia wzrasta opłata 
konferencyjna. Do 30 kwietnia można jeszcze zgłaszać 
Satellite Thematic Sessions.

www.6ecm.pl

Patroni i partnerzy projektu iProfesor:

ochrona środowiska

Miasto i środowisko naturalne 
w Polsce.Doświadczenia dla 
Ameryki Łacińskiej

Telefon 1: +48 22 5534216
Fax: +48 22 5534210

E-mail: w.doroszewicz@uw.edu.pl
Web: www.cesla.uw.edu.pl

Kontakt

Warszawa - 07-12 lipca 2012 r.

Spotkanie skierowane jest do badaczy z Ameryki Łacińskiej 
i Polski jako płaszczyzna wymiany doświadczeń na tematy 
związane z ochroną środowiska na obszarach podlegających 
urbanizacji oraz gdzie środowisko naturalne znajduje się 
w permanentnym zagrożeniu przez procesy miastotwórcze. 
Celem sympozjum jest przedstawienie polskich doświad-
czeń. Spotkanie obejmuje:
1.Dwudniową konferencję "Miasto i środowisko naturalne 
w Polsce i Ameryce Łacińskiej" (7-8 lipca).
2.Trzydniowe warsztaty, uwzględniające badania terenowe, 
w trakcie których uczestnicy zagraniczni będą mogli poznać 
problemy: Koegzystencji PN i wielkiego miasta; Funkcjo-
nowania obszarów chronionych w warunkach narastającej 
antropopresji; Zmiany w społecznościach lokalnych związane 
z ochroną środowiska i wspierającą rolą funduszy 
europejskich.

Opis

Logo

Zapisy

Przewiduje się uczestnictwo około 50 osób z Polski i Ameryki 
Łacińskiej. Nie będzie pobierana w żadnej formie opłata 
konferencyjna. 

Zgłoszenia proszę nadsyłać do dnia 15 kwietnia na adres 
w.doroszewicz@uw.edu.pl lub khdembic@uw.edu.pl
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hydrobiologia, ekologia, botanika

Sympozjum będzie kolejnym, cyklicznym spotkaniem 
naukowym (organizowanym co 3 lata) łączącym dwa 
wydarzenia: 13. Międzynarodowe Sympozjum EWRS 
(European Weed Research Society) i 2. Między-
narodowe Warsztaty Grupy Roboczej ds. Makrofitów 
SIL (International Society on Limnology). Sympozjum 
odbędzie się w Poznaniu w budynkach Uniwersytetu 
Przyrodniczego.
Sympozjum ma na celu konfrontację najnowszych 
wyników badań dotyczących roślin wodnych, zarówno 
typowych hydrofitów, jak i strefy przybrzeżnej. 
Tematyka konferencji bezpośrednio obejmuje  
zagadnienia z zakresu taksonomii, fizjologii i ekologii 
gatunków a także uwzględnia najbardziej aktualne 
problemy ochrony środowiska i przyrody w naszym 
kraju oraz Unii Europejskiej związane z Ramową 
Dyrektywą Wodną (wykorzystującą m.in. rośliny wodne 
w bioindykacji) i Dyrektywą Siedliskową (według której 
roślinność wskazuje różne typy siedlisk wodnych). 
Ponadto podczas konferencji poruszane będą problemy 
zjawisk hydrologicznych związanych z roślinnością, 
hydrofitowych oczyszczalni ścieków, ochrony 
krajobrazu i inne zagadnienia ochrony środowiska 
i ekologii wód. W ramach programu Sympozjum 
realizowane będą cztery sesje szkoleniowe 
prowadzone przez międzynarodowe grono ekspertów.
W Sympozjum uczestniczyć będzie grupa wybitnych 
międzynarodowych specjalistów a wśród uczestników 
spodziewani są pracownicy naukowi a także służb 
ochrony środowiska (WIOŚ, RDOŚ, parków narodowych 
i krajobrazowych oraz administracji). Organizatorzy 
liczą także na szeroki udział studentów i doktorantów, 
dla których przewidywana jest obniżona opłata 
uczestnictwa. 

Międzynarodowe Sympozjum pt.:

Plants in hydrosystems: from 
functional ecology to weed research

GaleriaOpis

Telefon: +48 61 8466415
Fax: +48 61 8466510

E-mail: aquaticplants2012@up.poznan.pl
Web: www.aquaticplants2012.pl

Logo

Kontakt

Strona 67/103

Poznań - 27-31sierpnia 2012 r.

Zapisy

28 lutego 2012 - termin prerejestracji

01 marca 2012 – registration open

31 maja 2012 – termin rejestracji wysłania 
streszczenia 

Patroni i partnerzy projektu iProfesor:
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nauki rolnicze i leśne, mechanika

Konferencja BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN 
PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO BEMS organizowana jest 
cyklicznie co dwa lata przez różne ośrodki akademickie 
w Polsce. W roku 2012 konferencja organizowana jest 
przez Katedrę Procesów i Urządzeń Przemysłu 
Spożywczego, Wydział Mechaniczny Politechniki 
Koszalińskiej i Polskie Towarzystwo Inżynierii i Techniki 
Przetwórstwa Spożywczego „SPOMASZ” w Lublinie.

Tematyka konferencji obejmuje naukowe i praktyczne 
problemy związane z budową, eksploatacją maszyn 
i urządzeń dla przemysłu spożywczego oraz pro-
jektowaniem instalacji procesowych. 

Przewidziano następujące sekcje tematyczne:
1.Operacje jednostkowe i technologie 
   w przetwórstwie spożywczym.
2.Maszyny i urządzenia przemysłu spożywczego – 
   budowa i eksploatacja.
3.Automatyzacja w przetwórstwie żywności.
4.Problemy bezpieczeństwa w przemyśle 
   spożywczym.
5.Problemy gospodarki energią w przetwórstwie 
   spożywczym.
6.Fizyczne i fizykochemiczne właściwości żywności 
   oraz jej jakość.

Prezentacja artykułów odbędzie się w formie referatu 
lub plakatu. Pełne teksty opracowań będą kwalifi-
kowane do druku w czasopiśmie „Zeszyty Problemowe 
Postępów Nauk Rolniczych”, "Inżynieria Rolnicza", 
"Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego", lub 
w innych wydawnictwach recenzowanych.
Szczegółowe wymogi redakcyjne zostaną podane po 
sklasyfikowaniu prac na podstawie otrzymanych 
streszczeń.

XV konferencja naukowo-techniczna 

Budowa i eksploatacja maszyn 
przemysłu spożywczego BEMS 2012

GaleriaOpis

Telefon 1: +48 94 3478 450
Fax: +48 94 3426 753

E-mail: adam.kopec@tu.koszalin.pl
Web: http://kpiups.wm.tu.koszalin.pl/bems.htm

Logo

Kontakt

Strona 68/103

Kołobrzeg - 05-08 września 2012 r.

Zapisy

Opłata za uczestnictwo w konferencji jednej osoby 
wynosi 850, - zł i obejmuje: zakwaterowanie 
w hotelu, wyżywienie, koszty prezentacji 
konferencyj-nych, zeszyt naukowy (publikacja 
streszczeń) i imprezy towarzyszące.

Koszt druku artykułów szacuje się na ok. 350, - zł. 
Organizatorzy podejmą działania w celu pozyskania 
środków na pokrycie kosztów publikacji.

Warunkiem skierowania pracy do druku jest 
wniesienie opłaty konferencyjnej przez jednego 
z autorów.

Patroni i partnerzy projektu iProfesor:
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quality management

International Conference on Quality and Service Sciences has 
become one of the world's leading scientific conferences 
within the fields of quality and business excellence. Yearly, 
about 200 scientists and practitioners from all around the 
world take part in this event. During the last 14 years the 
Quality Management and Organisational Development 
conferences have been organised in China, Slovenia, 
Denmark, Sweden, France, Korea, Mexico, Italy, UK, 
Germany and Spain. Its 15th edition will take place in Poland, 
hosted by Poznan University of Technology. This meeting will 
be an opportunity to start cooperation with partners from 
industry and scientific and research centres from around the 
world, as well as the opportunity to share knowledge and 
exchange experiences. 

15th Quality Management and Organisational 
Development  conference – International 
Conference on Quality and Service Sciences

 15th QMOD– ICQSS

GaleriaOpis

Logo

Poznan  05-07 September 2012 

Telefon 1: +48 61 665 27 40 
Fax: +48 61 665 27 74 

E-mail: magdalena.diering@put.poznan.pl
Web: www.ch.lu.se/qmod

Kontakt

Zapisy

Registration: Abstract Submission: 15.03.2012, Full Paper 
Submission: 31.05.2012
Chairmen: Jens J. Dahlgaard, Su Mi Dahlgaard-Park, Adam Hamrol
Invited Keynote Speakers: Masaaki Imai, Daniel T. Jones, Tomasz 
Kayser

Patroni i partnerzy projektu iProfesor:
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inżynieria chemiczna

Od 1983 roku co 2-3 lata Katedra Inżynierii Bioprocesowej 
(Politechnika Łódzka) pod patronatem Komitetu Inżynierii 
Chemicznej i Procesowej PAN organizuje Ogólnokrajowe 
Konferencje Naukowe poświęcone zagadnieniom inżynierii 
bioreaktorowej.
W związku z burzliwym rozwojem biotechnologii  istnieje 
potrzeba intensyfikacji badań w dziedzinie inżynierii 
bioreaktorowej. Sympozjum to pozwoli na wymianę 
poglądów, poszerzenie wiedzy bioinżynierów w zakresie 
nowych trendów rozwoju inżynierii biochemicznej 
(zwłaszcza inżynierii fizjologicznej, metabolicznej i biologii 
systemów). Materiały Kongresowe konferencji będą 
opublikowane w regularnym periodyku  „Inżynieria i Apara-
tura Chemiczna”. Przesłane teksty będą poddane recenzji 
a wydrukowane materiały stanowią publikacje liczącą się 
w dorobku autorów.

XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa 

Postępy Inżynierii Bioprocesowej

GaleriaOpis

Logo

Łódź, Porszewice - 05-07 września 2012 r.

Telefon 1: +48 42 631 39 73
Fax:  +48 42 631 37 38

E-mail: pib@wipos.p.lodz.pl
Web: http://pib.wipos.p.lodz.pl

Kontakt

Zapisy

31.12.2011 r. – nadesłanie tytułów prac
31.03.2012 r. – nadesłanie pełnych tekstów prac  do druku
31.03.2012 r. – dokonywanie opłaty konferencyjnej 
                       1600 zł (w tym VAT)

Patroni i partnerzy projektu iProfesor:
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bromatologia

Tematy wiodące:

ź Nowe kierunki w badaniach żywieniowych
ź Racje pokarmowe źródłem składników odżywczych
ź Przeciwutleniacze w żywności
ź Żywienie a choroby cywilizacyjne
ź Witaminy, makro- i mikroelementy – aspekty żywieniowe 
  i toksykologiczne
ź Suplementy diety, żywność funkcjonalna i dietetyczna
ź Jakość i bezpieczeństwo w żywności
ź Wpływ procesów technologicznych na wartość odżywczą  
  żywności
ź Nowoczesne techniki w analizie żywności
ź Interakcje leków ze składnikami żywności
ź Varia

XXII Ogólnopolskie Sympozjum Bromatologiczne 
Żywność i żywienie w XXI wieku 
– wyzwania i nadzieje  

Komitet Naukowy Sympozjum

Opis

Logo

Wisła - 5-7 września 2012 r.

Telefon 1: +48 32 364 11 70
Fax: + 48 32 6098333

E-mail:katedrazywnosci@sum.edu.pl
Web: www.bromatologia2012.pl

Kontakt

Przewodnicząca: prof. Regina Olędzka
Wiceprzewodnicząca: dr hab. Katarzyna Pawłowska-Góral
Członkowie:
prof. G. Bazylak; prof. K. Karłowski; prof. A. Tokarz        
dr hab. J. Bertrandt; prof. H. Kunachowicz;
prof. M. Wardas; prof. J. Biernat; dr hab. A. Lebiedzińska                
prof. A. Wędzisz; prof. M. Borawska; dr hab. Z. Marzec                       
dr hab. A. Witkowska; prof. H. Gertig; 
prof. J. Przysławski; prof. Z. Zachwieja; dr hab. H. Grajeta;
prof. M. Schlegel- Zawadzka; dr hab. Paweł Zagrodzki;
prof. A. Gronowska-Senger; prof. P. Szefer                          
prof. Stanisław Zaręba; prof. J. Karczewski

Patroni i partnerzy projektu iProfesor:
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językoznawstwo

W dniach 6-8 września 2012 odbędzie się w Poznaniu 22. 
konferencja EuroSLA - Europejskiego Towarzystwa Języka 
Drugiego (European Second Language Association). EuroSLA 
jest towarzystwem naukowym, skupiającym naukowców 
zajmujących się badaniem procesu przyswajania języków 
innych niż język ojczysty. Członkami towarzystwa są naukow-
cy z całego świata. EuroSLA organizuje swoje doroczne 
konferencje w różnych miastach Europy. Wcześniejsze 
konferencje towarzystwa odbyły się w Sztokholmie 
(Szwecja, 2011), Reggio Emilia (Włochy, 2010), Cork 
(Irlandia, 2009).
Badania nad językiem drugim są stosunkowo młodą 
dziedziną, uznawaną za odrębną dyscyplinę nauki od lat 80. 
ubiegłego wieku. Tematem przewodnim tegorocznej 
konferencji jest poszerzanie granic dyscyplinarnych 
(Expanding discipline boundaries). Celem organizatorów jest 
podkreślenie interdyscyplinarności badań nad językiem 
drugim przy zachowaniu ich odrębności dyscyplinarnej. 
Interdyscyplinarność konferencji podkreśla dobór zapro-
szonych specjalistów. 
W ramach konferencji planowane są 4 sesje tematyczne, 
referaty w 5-7 sesjach równoległych, sesje posterowe. 
Termin nadsyłania zgłoszeń w języku angielskim: do 5 lutego 
2012.
W dniu poprzedzającym konferencję, 5 września, odbędą się 
warsztaty dla doktorantów oraz sesja panelowa, sponsoro-
wana przez międzynarodowe czasopismo Language Learning 
(wydawnictwo Wiley), poświęcone problematyce badań nad 
przyswajaniem języka. Tematem tegorocznej sesji są 
perspektywy interdyscyplinarne w badaniach nad 
przyswajaniem fonologii języka drugiego (Interdisciplinary 
perspectives on the acquisition of second language 
phonology). 

EuroSLA 22nd annual 
conference of the European 
Second Language Association

Opis

Telefon 1:+48 618 29 35 06
Fax:  +48 618 52 31 03

E-mail: eurosla22@ifa.amu.edu.pl
Web: http://ifa.amu.edu.pl/eurosla22/

Kontakt

Strona 72/103

Poznań - 06-08 września 2012 r.

Organizatorzy

logo

Konferencję organizuje Komitet Organizacyjny w składzie: 
dr hab. Anna Ewert (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 
przewodnicząca), dr hab. Anna Cieślicka (Texas A&M 
International University i Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza), prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk 
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), dr hab. Danuta 
Gabryś-Barker (Uniwersytet Śląski), prof. dr hab. Anna 
Niżegorodcew (Uniwersytet Jagielloński), dr hab. Mirosław 
Pawlak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), dr hab. 
Urszula Paprocka-Piotrowska (Katolicki Uniwersytet 
Lubelski), dr Magdalena Wrembel (Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza). Gospodarzem konferencji jest Instytut 
Filologii Angielskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

W czasie sesji referaty plenarne wygłoszą:
ź Anna B. Cieślicka (Texas A&M International University, 
  USA, oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
ź Jean-Marc Dewaele (University of London, Wielka 
  Brytania)
ź Alex Housen (Vrije Universiteit Brussel, Belgia)
ź Guillaume Thierry (Bangor University, Wielka Brytania)
ź Catherine T. Best i Michael D. Tyler (University of 
  Western Sydney, Australia oraz Haskins Laboratories, 
  USA)
ź Grzegorz Dogil (University of Stuttgart, Niemcy)
ź Wander Lowie (University of Groningen, Holandia)
ź Ineke Mennen  (Bangor University, Wielka Brytania)
 
Organizatorkami sesji są prof. zw. dr hab. Katarzyna Dziu-
balska-Kołaczyk oraz dr Magdalena Wrembel  z Uniwersy-
tetu im. Adama Mickiewicza.

Logo

Patroni i partnerzy projektu iProfesor:
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odnawialne źródła energii

Cel konferencji: Spotkanie i wymiana poglądów między 
reprezentantami nauki i praktyki na tematy związane 
z wymianą ciepła i wykorzystaniem odnawialnych 
źródeł energii w aspekcie potrzeb technicznych, ekolo-
gicznych i społecznych. 

Zakres tematyczny: 

ź Nowe trendy oraz metody badań i obliczeń 
  dotyczące zagadnień wymiany ciepła 
ź Pozyskiwanie, przetwarzanie i wykorzystanie   
  energii ze źródeł odnawialnych w energetyce, 
  ciepłownictwie  i w innych dziedzinach techniki 
  i gospodarki
ź Nowoczesne systemy energetyczne wykorzystujące 
  odnawialne źródła energii  
ź Zasady współpracy konwencjonalnych systemów 
  ciepłowniczych z instalacjami wykorzystującymi 
  OZE w aspekcie efektywności gospodarowania 
  energią  Niskotemperaturowe siłownie ORC 

Sesje konferencyjne: plenarne i posterowe:  

ź Sesja specjalna poświęcona Jubileuszowi 80-lecia 
  urodzin prof. dr. hab. inż. Władysława Nowaka
ź Referaty opublikowane w materiałach konferencyj-
  nych w języku angielskim
ź Referaty wybrane przez Komitet Naukowy   
  skierowane do opublikowania w czasopismach 
  znajdujących się na liście czasopism punktowanych 
  MNiSzW
ź Obrady w języku polskim i angielskim 
  z tłumaczeniem symultanicznym  
ź Możliwość zamieszczenia informacji promocyjnych 
  i reklamowych w materiałach Sympozjum 
ź Możliwość prezentacji firm

XIV Międzynarodowe Sympozjum 
Wymiana Ciepła i Odnawialne Źródła Energii

HTRSE-2012

GaleriaOpis

Telefon 1: +48 91 449 4272

E-mail: htrse@zut.edu.pl
Web: htrse.zut.edu.pl

Logo

Kontakt
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Międzyzdroje - 06-09 września 2012 r.

Zapisy

Terminy: 

29 lutego – zgłoszenie uczestnictwa, nadesłanie 
streszczeń referatów 

15 marca  – informacja o wstępnym zakwalifikowaniu 
referatu 

30 kwietnia  – nadesłanie tekstów referatów 
do recenzji

1 czerwca  – uiszczenie opłaty konferencyjnej

30 czerwca  – informacja o sposobie prezentacji

Szczegółowe informacje dostępne na stronie 
internetowej.
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językoznawstwo

W dniach 8 do 10 września 2012 roku odbędzie się 43 Poznań 
Linguistic Meeting (PLM2012), które stanowi kontynuację 
ugruntowanej już tradycji międzynarodowych konferencji 
językoznawczych organizowanych z ogromnym sukcesem od 
ponad 40 lat przez Instytut Filologii Angielskiej UAM 
w Poznaniu. Motyw przewodni tegorocznej konferencji 
to Theory and evidence in the study of language. Pod tym 
hasłem wystąpią na konferencji naukowcy z czołowych 
ośrodków uniwersyteckich w Polsce i za granicą, z wielu 
krajów i kilku kontynentów; w zeszłorocznej konferencji 
uczestniczyli językoznawcy z ponad 40 państw. 
W konferencji PLM 2012 uczestniczyć będą również studenci 
pragnący poszerzyć wiedzę zdobytą na seminariach 
językoznawczych. W programie konferencji znajdą się, m. 
in. referaty plenarne, specjalistyczne sesje tematyczne, 
sesje plakatowe, prezentacja najnowszej książki znanego 
światowej sławy socjolingwisty w wykonaniu autora oraz 
regularne sesje  poświęcone szerokiemu spektrum tematów 
językoznawczych.

Jest to konferencja wysokiej rangi międzynarodowej, 
podkreślająca znaczenie nauki polskiej na tle nauki 
światowej i dająca możliwość zaprezentowania 
atrakcyjności Polski dla międzynarodowych spotkań 
naukowych. PLM jest też okazją do propagowania polskiej 
myśli językoznawczej i utrwalania współpracy pomiędzy 
polskimi uniwersytetami.

Poznań Linguistic Meeting

Opis

Telefon 1:+48 618293506
Fax:  +48 618523103

E-mail: plm@ifa.amu.edu.pl
Web: http://ifa.amu.edu.pl/plm/2012/Home

Kontakt

Strona 74/103

Poznań - 08-10 września 2012 r.

Organizatorzy

logo

Konferencję organizuje Komitet Organizacyjny 
w składzie: 

ź prof. zw. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk
ź dr Jarosław Weckwerth
ź dr Magdalena Perdek

Logo

Patroni i partnerzy projektu iProfesor:
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matematyka

Problematyka Seminarium koncentruje się wokół 
zagadnień związanych z:

ź modelowaniem matematycznym procesów hydro- 
  i hydrogeologicznych w zlewniach użytkowanych 
  rolniczo;

ź modelowaniem matematycznym procesów 
  biologicznych w rolnictwie;

ź statystycznym modelowaniem procesów związanych 
  z migracją zanieczyszczeń i ochroną środowiska.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń, pro-
blemów i metod z pogranicza matematyki, fizyki oraz 
zastosowań metod matematycznych lub staty-
stycznych w zagadnieniach związanych z szeroko 
rozumianą gospodarką wodną i rolnictwem. 

XLII Seminarium 
Zastosowań Matematyki

GaleriaOpis

Telefon 1: +48 71 32 05 615
Fax: +48 71 32 80 214

E-mail: wojciech.jakubowski@up.wroc.pl
Web: www.aqua.ar.wroc.pl/szm/

Logo

Kontakt
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Kobyla Góra - 09-12 września 2012 r.

Zapisy

Zgłoszenia wraz ze streszczeniem referatu prosimy 
przesłać do 15 czerwca 2012 na jeden z adresów: 
mieczyslaw.chalfen@up.wroc.pl, 
wojciech.jakubowski@up.wroc.pl,
joanna.kaminska@up.wroc.pl

Pozostałe informacje zamieszczone są na stronie:
http://www.aqua.ar.wroc.pl/szm/zgloszenie.php

Patroni i partnerzy projektu iProfesor:
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informatyka 

Federated Conference 
on Computer Science 
and Information Systems

Telefon 1:  +48 517 572 289 

E-mail: secretariat@fedcsis.org
Web: www.fedcsis.org

Kontakt

Wrocław - 09-12 września 2012r

Konferencja FedCSIS (Federated Conference on Computer 
Science and Information Systems), organizowana przez 
Oddział Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Informatycz-
nego, Instytut Badań Systemowych PAN, Instytut Informatyki 
Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
oraz Instytut Informatyki Politechniki Wrocławskiej, 
odbędzie się we Wrocławiu w dniach 9-12 września 2012r. 
FedCSIS 2012 jest międzynarodową multikonferencją – 
składa się z konferencji, sympozjów, warsztatów, itp., 
dotyczących szerokiego spektrum tematów związanych z in-
formatyką (aktualna lista znajduje się na stronie 
www.fedcsis.org). Każde z tych wydarzeń ma własny 
międzynarodowy komitet organizacyjny i programowy. 
Konferencja odbywa się w języku angielskim. Materiały 
konferencyjne zostaną opublikowane na zasadach licencji 
niewyłącznej w IEEE Xplore Digital Library z przypisanym 
numerem ISBN.

GaleriaOpis

Logo

Zapisy

Artykuły na konferencję FedCSIS 2012 można nadsyłać do 
dnia 22.04.2012 pod adres podanym na stronie konferencji. 
Termin nadsyłania finalnych wersji artykułów oraz 
rejestracji upływa dnia 08.07.2012.

Patroni i partnerzy projektu iProfesor:
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budownictwo

Przewodnim hasłem konferencji ENERGODOM w roku 
2012 będą budynki o zerowym i niemal zerowym 
zużyciu energii. Perspektywa wdrożenia Dyrektywy 
2010/31/EU wymaga szybkiego zdefiniowania w Polsce 
pojęcia budynku o niemal zerowym zużyciu energii, 
opracowania odpowiednich przepisów, procedur ich 
projektowania, przygotowania produkcji niezbędnych 
komponentów, szkolenia projektantów i wykonawców 
itd.
Małym krokiem w kierunku realizacji wymienionych 
wyżej potrzeb będzie organizowana w ramach 
konferencji sesja panelowa pt. „Blaski i cienie 
budownictwa o zerowym i niemal zerowym zużyciu 
energii”. Pełna formuła konferencji jest jednak 
znacznie szersza i dotyczy wielu aspektów projektowo-
wykonawczych współczesnego budownictwa, pozy-
skiwania energii odnawialnej, ochrony środowiska, 
rozwoju zrównoważonego itp.. 
Główne bloki tematyczne przewidywane na konferen-
cję ENERGODOM 2012: 
· Cieplna i wilgotnościowa charakterystyka obudowy 
zewnętrznej budynku.
· Akustyka budowlana.
· Jakość środowiska wewnętrznego.
· Projektowanie budynków i symulacje komputerowe 
w budownictwie (sesja pod auspicjami IBPSA).
·Budownictwo energooszczędne jako element strategii 
zrównoważonego rozwoju.
·Niekonwencjonalne źródła energii i jej magazyno-
wanie.
·Efektywne energetycznie i inteligentne instalacje 
budowlane.
·Modernizacja budynków istniejących, audyting energe-
tyczny i certyfikacja.
·Badania laboratoryjne i polowe budynków i ich 
komponentów.
W roku 2102 konferencja ENERGODOM będzie 
połączona z warsztatami dla praktyków budownictwa.

XI Międzynarodowa Konferencja 
Naukowo-Techniczna 

ENERGODOM 2012

GaleriaOpis

Telefon 1: +48 12 628 2397
Fax: +48 12 628 2025

E-mail: energodom@pk.edu.pl
Web: www.energodom.pk.edu.pl

Logo

Kontakt
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Kraków - 12-14 września 2012 r.

PRELIMINARY ANNOUNCEMENT 
AND CALL FOR PAPERS

Patroni i partnerzy projektu iProfesor:
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geografia polityczna

Zakład Geografii Politycznej w Katedrze Geografii 
Politycznej i Studiów Regionalnych Uniwersytetu 
Łódzkiego organizuje XIII Międzynarodową „Łódzką” 
Konferencję z Geografii Politycznej. 

Organizatorom w szczególności zależy na 
przedyskutowaniu następującej problematyki

ź polityka UE wobec Europy Wschodniej
ź relacje państw członkowskich UE z regionem  
  wschodnioeuropejskim
ź historyczny wymiar relacji Wschód–Zachód 
  w Europie
ź zróżnicowanie narodowościowe i religijne a relacje 
  UE z Europą Wschodnią  
ź polityka państw wschodnioeuropejskich wobec 
  procesu jednoczenia Europy
ź gospodarcze uwarunkowania relacji Wschód–Zachód 
  w Europie
ź globalny wymiar procesu integracji europejskiej 
ź relacje wewnątrzeuropejskie z punktu widzenia 
  innych państw świata

The Eastern Dimension 
of the United Europe

Opis

Telefon 1: +48 42 635 45 90
Fax: +48 42 635 45 92

E-mail: geopol@geo.uni.lodz.pl 

Kontakt
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Chełm (Polska) i Łuck (Ukraina)
12-14 września 2012 r.

Zapisy

Językiem konferencji jest angielski. 

Wpisowe w wysokości 200 zł – na dofinansowanie 
publikacji, materiałów konferencyjnych, wycieczek 
należy wpłacić na konto Bank PKO S.A. II O/Łódź, 
Uniwersytet Łódzki 88 1240 1111 0010 2942 8031 
(z dopiskiem – geografia polityczna) do 30 maja 
2012 r. Koszt uczestnictwa w konferencji pokrywa 
jednostka delegująca (szacunkowo pobyt ok. 120 zł 
za dobę).

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać 
do 31 kwietnia 2012 r. na adres:

Katedra Geografii Politycznej 
i Studiów Regionalnych UŁ 
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź

Patroni i partnerzy projektu iProfesor:
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fizjologia stresu u roślin 

Tematyka:  Fizjologiczne i biochemiczne reakcje roślin 
na działanie abiotycznych i biotycznych czynników 
stresowych.

W czasie konferencji przewidziane są wykłady 
plenarne wygłoszone przez zagranicznych i krajowych 
naukowców, prezentacje komunikatów przez 
uczestników konferencji oraz sesja posterowa.

Zorganizowany będzie również konkurs dla młodych 
pracowników naukowych na najlepszą prezentację 
wyników badań. 

Organizatorem konferencji jest Instytut Fizjologii 
Roślin im. Franciszka Górskiego PAN w Krakowie, 
Komitet Fizjologii, Genetyki i Hodowli Roślin PAN oraz 
Sekcja Fizjologii Polskiego Towarzystwa Botanicznego, 
przy współpracy z Instytutem Ochrony Roślin, 
Węgierskiej Akademii Nauk w Budapeszcie,  
Uniwersytetem Rolniczym w Nitrze, Instytutem Bio-
logii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edu-
kacji Narodowej w Krakowie, Samodzielnym Zakładem 
Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytetem Rolniczym 
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

W dotychczasowych ośmiu konferencjach wzięło udział 
łącznie około 1300 naukowców, w tym około 400 
z zagranicy, głównie z większości krajów europejskich, 
a także z Kanady, USA, Brazylii, Urugwaju, Indii 
i Pakistanu.

Konferencja odbędzie się w Krakowie w dniach 12-15 
września 2012 w Auli Uniwersytetu Pedagogicznego 
przy ulicy Podchorążych.

Plant Functioning 
in Stress Environment 

GaleriaOpis

Telefon 1: +48 12 425 33 01 
Fax: +48 12 425 32 02 

E-mail: m.grzesiak@ifr-pan.krakow.pl 
E-mail 2:  conf.krakow@gmail.com
Web: http://www.ifr-pan.krakow.pl/  

Logo
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Kraków - 12-15 wrzesień 2012 r.

Zapisy

W czasie konferencji przewidziane są wykłady 
plenarne wygłoszone przez zagranicznych i krajo-
wych naukowców, prezentacje komunikatów przez 
uczestników konferencji oraz sesja posterowa. 
Zgłoszenia uczestnictwa są przyjmowane do 31 
marca 2012 natomiast streszczenia do 15 kwietnia 
2012. 

F

A
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NP
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IV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe 
IT w organizacjach gospodarczych

Telefon 1: +48 34 32 50 412
Telefon 2: +48 34 32 50 414
Fax: +48 34 36 13 876

E-mail: it@zim.pcz.pl
Web:   http://zim.pcz.pl/konferencje/it/

Kontakt

Strona 80/103

logo
Częstochowa- 12 września 2012 r.

Głównym celem seminarium naukowego jest pre-
zentacja osiągnięć ośrodków naukowych oraz wymiana 
poglądów, informacji i wiedzy z zakresu wielo-
platformowej integracji systemów IT z systemami 
zarządzania w różnych obszarach działalności 
gospodarczej. Tematyka seminarium obejmować 
będzie w szczególności następujące zagadnienia:

ź Analiza, projektowanie i wdrażanie systemów 
  informacyjnych w organizacjach gospodarczych;
ź Integracja systemów informacyjnych z systemami 
  zarządzania inżynierii produkcji;
ź Systemy informatyczne w bankowości, 
  rachunkowości i kontrolingu;
ź Zarządzanie informacją i wiedzą;
ź Zarządzanie innowacyjnością z wykorzystaniem 
  systemów informacyjnych;
ź Zarządzanie kapitałem ludzkim z wykorzystaniem 
  systemów informacyjnych;
ź Zarządzanie poziomem usług IT w organizacjach 
  gospodarczych.

Opis

Zapisy

Zgłoszenie udziału w seminarium oraz pełne teksty 
referatów należy przesłać na adres: it@zim.pcz.pl

Kalendarium:

do 29 lutego 2012 r. – termin nadsyłania zgłoszeń;

do 30 marca 2012 r. – termin nadsyłania pełnych 
tekstów referatów.

Galeria

Patroni i partnerzy projektu iProfesor:



OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI

Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

Business Centre

Strona 81/103

nauki ekonomiczne

Ekonomia 
– wczoraj, dziś i jutro

Telefon 1: +48 61 854 30 27 
Telefon 2: +48 61 854 36 30

E-mail: izabela.bludnik@ue.poznan.pl
Web: www.kthe.ue.poznan.pl

Kontakt

Poznań - 13-14 września 2012 r.

Konferencja Naukowa pod tytułem „Ekonomia – wczoraj, dziś 
i jutro” nawiązuje do konferencji zorganizowanych przez Katedrę 
Teorii i Historii Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Poznaniu w roku 2008 i 2010. Konferencja odbędzie się w dniach 
13.-14. września 2012r. Tematyką wiodącą tegorocznej konferencji 
jest wykorzystanie dokonań ekonomii w wyjaśnianiu oraz pro-
gnozowaniu zjawisk społecznych i gospodarczych w Europie 
Środkowej i Wschodniej. Zapraszając do udziału w konferencji 
chcemy zaproponować trzy główne kierunki dyskusji:
1.Analiza procesów gospodarczych ze szczególnym uwzględnie-
niem historycznego podłoża transformacji w Europie Środkowej 
i Wschodniej.
2.Rozwój ekonomii jako nauki ze szczególnym uwzględnieniem 
wizji ekonomii w przyszłości, między innymi w kontekście zjawisk 
kryzysowych w gospodarce.
3.Osiągnięcia ekonomii głównego nurtu oraz ekonomii hetero-
doksyjnej i ich wykorzystanie ze szczególnym uwzględnieniem 
Europy Środkowej i Wschodniej.

Opis

Logo

Zapisy

Formularze zgłoszeniowe proszę przesyłać w wersji 
elektronicznej  na adres izabela.bludnik@ue.poznan.pl.

Opłata konferencyjna wynosi 850 złotych. Wszystkie info-
rmacje szczegółowe znajdują się na stronie Katedry.

Osoby, które pragną wziąć udział w Konferencji informujemy 
o następujących terminach:

ź nadsyłanie zgłoszeń – 15. maja 2012 r.
ź uiszczenie opłaty konferencyjnej – 15. czerwca 2012r.
ź nadsyłanie referatów – 31. sierpnia 2012r.

Patroni i partnerzy projektu iProfesor:

zarządzanie

V Międzynarodowa Konferencja ENTIME 2012 pt. 

"Przedsiębiorczość w nowoczesnej 
gospodarce" - ryzyko i wyzwania".

Telefon 1: +48 58 347 11 06
Fax: +48 58 348 60 07

E-mail: pb@zie.pg.gda.pl
Web: www.zie.pg.gda.pl/entime

Kontakt

Gdańsk - 17-18 września 2012r

Międzynarodowa Konferencja ENTIME 2012 odbywająca się 
z inicjatywy Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki 
Gdańskiej ma na celu udostępnienie forum dla wymiany myśli 
i poglądów oraz integrację środowiska naukowego z prakty-
kami zajmującymi się szeroko rozumianą przedsiębio-
rczością. 

W roku 2012 odbędzie się piąta edycja tej konferencji, której 
celem przewodnim jest identyfikacja szans i zagrożeń, przed 
którymi stoją przedsiębiorstwa działające w nowoczesnej 
gospodarce globalnej. Wydarzenie to będzie również dobrą 
okazją do przeglądu wiedzy i doświadczeń dotyczących  
badań nad przedsiębiorczością, przeprowadzanych przez 
naukowców z całego świata.

GaleriaOpis

Logo



OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI

Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

Business Centre

romanistyka

Bien que certains considèrent la littérature et l'histoire 
comme mutuellement exclusives, le roman historique 
en tant que genre littéraire existe depuis le XVIIe 
siècle. Ayant atteint le sommet de sa popularité à 
l'époque romantique, il perd du terrain pendant la 
première moitié du XXe siècle. Dans ce contexte, ce 
colloque se propose d'examiner différents aspects, 
sous-genres et transformations du roman historique 
français et francophone à travers les siècles. Notre but 
est également de nous pencher à la fois sur les 
difficultés liées à ce genre littéraire aussi complexe 
que dissonant et sur les raisons de lire et d'étudier les 
romans historiques. Finalement, nous dresserons l'état 
des moyens techniques dont dispose le discours 
littéraire pour évoquer les réalités historiques, et nous 
nous focaliserons sur diverses formes du roman 
historique.

Historia i Literatura
Od Mme de Lafayette 
do Jonathana Littella

GaleriaOpis

Telefon 1: +48 723 048 687
Fax: +48 71 375 28 70

E-mail: helena.duffy@uni.wroc.pl
Web: www.ifr.uni.wroc.pl

Logo
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Wrocław - 20-21 września 2012 r.

Zapisy

W związku z zapisami prosimy o kontakt 
z Dr Heleną Duffy:
e-mail: helena.duffy@uni.wroc.pl

Patroni i partnerzy projektu iProfesor:
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Tegoroczną, IX już edycję konferencji, organizowanej 
przez Zakład Systemów Gospodarczych Katedry Ekonomii 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, z cyklu: 
„Systemy gospodarcze i ich ewolucja”, pragniemy 
poświęcić mikro- i mezoekonomicznym aspektom 
systemów gospodarczych. Tak jak makroekonomia trwale 
poszukuje swoich mikroekonomicznych podstaw 
modelowych, tak systemy gospodarcze są w dużej mierze 
konstrukcją wzniesioną na fundamencie mikro- i mezo-
ekonomicznym, który nie jest szeroko eksponowany 
w literaturze przedmiotu, w szczególności w odniesieniu 
do ujęcia systemowego. A przecież różnice leżące 
w społeczno-kulturowych uwarunkowaniach systemów 
gospodarczych w znacznym stopniu z nim korespondują, 
czego dowiodły dyskusje prowadzone w trakcie ostatniej 
edycji tej konferencji. Chcemy także zwrócić uwagę 
na mikrosystemy gospodarcze funkcjonujące poza logiką 
czystego rynku, a opierające się na wartościach 
wspólnotowych, religijnych czy tradycjonalistycznych, np. 
izraelskie kibuce, baskijski mondragon, społeczności 
nomadyczne, wspólnota Amiszów lub gospodarowanie 
w świecie islamu.
Wstępnie proponujemy następujące obszary tematyczne:
- problemy funkcjonowania przedsiębiorstw oraz 
współczesne trendy w zachowaniach gospodarstw 
domowych w różnych systemach gospodarczych,
- alternatywne rozwiązania systemów gospodarczych 
funkcjonujących na obrzeżach dominującej kapitali-
stycznej gospodarki rynkowej,
- rynek pracy i rynek finansowy oraz sektory gospodarki 
jako subsystemy makrosystemu gospodarczego,
- rola klastrów w gospodarce,
- problemy funkcjonowania regionów.
Konferencja nie jest adresowana tylko do ekonomistów – 
liczymy także na szeroki udział przedstawicieli innych nauk 
społecznych, który z pewnością wzbogaci prowadzone 
dyskusje oraz pozwoli na zaprezentowanie innego 
spojrzenia na problemy współczesnych gospodarek.

Systemy gospodarcze i ich ewolucja.
Aspekty mikro i mezoekonomiczne

GaleriaOpis

Telefon 1:+48 32 257 72 50 
Fax: +48 32 257 72 65

E-mail:systemy@ue.katowice.pl
Web:www.systemy.ue.katowice.pl
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woj. śląskie - 20-22 września 2012 r.

Zapisy

Orientacyjny koszt udziału w konferencji, wraz 
z noclegami, wyżywieniem, programem kulturalnym 
oraz publikacją pokonferencyjną szacujemy na ok. 
1000 zł. Szczegóły dotyczące terminarza zgłoszeń, 
publikacji i płatności zostaną podane do 15 marca 
2012 roku. Wówczas także uruchomiona zostanie 
strona internetowa konferencji wraz z elektro-
nicznym formularzem zgłoszeniowym.

Rejestracja będzie możliwa po 15 marca 2012 r. pod 
adresem: www.systemy.ue.katowice.pl 
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konferencja interdyscyplinarna

Solidarity, Memory and Identity
E-mail: wowczarski1@tlen.pl
Web: www.solidaritymemory.ug.edu.pl

Kontakt

Gdańsk - 20-21 wrzesień 2012r

Our conference is going to be devoted to solidarity in all its 
multiple aspects, in the broadest contexts possible – 
historical, cultural, artistic, psychological, philosophical. We 
intend to present as fully as possible the broad spectrum of 
solidarity-related themes. Thus, we heartily invite 
academics from all sides of the world, representing various 
research fields: anthropology, sociology, philosophy, history, 
psychology, cultural studies, literary studies, film studies, 
theater studies, memory studies, postcolonial studies, 
gender studies. Both experienced scholars and young 
academics at the start of their careers are most welcome. We 
also invite all persons interested in participating in the 
conference as listeners, without presenting their papers.

Opis

Logo

Zapisy

Please submit abstracts (no longer than 300 words) of 
proposed 20-minute presentations, together with a short 
biographical note, until 30th April 2012 to:

ź Prof. Wojciech Owczarski, University of Gdańsk, 
  Poland: wowczarski1@tlen.pl
ź Profa Maria Virginia Filomena Cremasco, Federal   
  University of Paraná, Curitiba, Brazil: 
  mavicremasco@hotmail.com

Patroni i partnerzy projektu iProfesor:
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Tematyka konferencji:

Sesja I 
Rozkład mikrobiologiczny i korozja wzbudzona przez 
mikroorganizmy materiałów technicznych: włókna 
i tkaniny; papier; skóra i wyroby ze skóry; materiały 
i powłoki malarskie; tworzywa sztuczne; kauczuki 
i gumy; drewno; materiały budowlane i wykończe-
niowe; produkty naftowe; ciecze chłodząco-smaru-
jące, metale i inne.  Materiały biodegradowalne. 
Materiały bioaktywne. Biofilmy. Opakowalnictwo 
i biopolimery.
Sesja II 
Mikrobiologia zbiorów muzealnych i wyrobów 
artystycznych.
Sesja III
Mikroorganizmy a jakość życia (mikroorganizmy 
środowisk - powietrza, wody i systemów wodnych, ziół, 
kosmetyków i in.). Bioremediacja środowisk 
naturalnych.
Sesja IV
Ochrona materiałów technicznych przed rozkładem 
i korozją wzbudzoną przez mikroorganizmy.
Sesja V
Metody badań procesu biodeterioracji materiałów.

Konferencja należy do cyklicznych, biorą w niej udział 
przedstawiciele instytucji naukowo-badawczych, 
zakładów przemysłowych, pracownicy bibliotek, 
archiwów i muzeów. Referaty plenarne wygłaszają 
wybitni specjaliści z Polski jak i z innych krajów m.in. 
USA, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Egiptu czy Brazylii. 
W programie zaplanowane są wykłady plenarne, sesje 
referatowe, posterowe oraz wystawy i prezentacje 
firm zajmujących się analityką mikrobiologiczną 
środowiska, dezynfekcją i ochroną antykorozyjną 
materiałów technicznych.

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Rozkład i korozja mikrobiologiczna 
materiałów technicznych

GaleriaOpis

Telefon 1: +48 42 631 34 70 lub +48 42 631 34 96
Fax:  +48 42 636 59 76

E-mail: korozja@info.p.lodz.pl
Web: www.snack.p.lodz.pl/component/content/article/35-studenci-i-studia/
         257-konferencja-korozja.html
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Łódź - 24-26 września 2012 r.

Zapisy

Formularz zgłoszeniowy należy odesłać na adres 
Instytut Technologii Fermentacji
 i Mikrobiologii, Politechnika Łódzka 
ul. Wólczańska 171/173, 90-924 Łódź 
z dopiskiem Konferencja Korozja lub drogą 
elektroniczną na adres korozja@info.p.lodz.pl lub  
marzen2@tlen.pl

Patroni i partnerzy projektu iProfesor:
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Konferencję organizuje Katedra Procesu Zarządzania 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie kierowana 
przez Prof. dr hab. Adama Stabryłę.
Celem konferencji jest prezentacja poglądów oraz 
wymiana doświadczeń z prac badawczych dotyczących 
systemów zarządzania w przedsiębiorstwach i insty-
tucjach sektora publicznego, ze szczególnym uwzglę-
dnieniem narzędzi opracowanych przez współczesną 
technologię informacyjną. 
Zakres tematyczny konferencji obejmuje koncepcje 
metodyczne oraz rozwiązania praktyczne ukierunko-
wane na wzrost efektywności systemów i procesów 
zarządzania.

W szczególności proponujemy uwzględnienie 
następujących zagadnień:

ź kreowanie strategii zmian i rozwoju organizacji,
ź implementacja strategii konkurowania na rynku 
  globalnym,
ź projektowanie i wdrażanie elastycznych systemów 
  wytwarzania i logistyki,
ź koncepcje zarządzania innowacjami i kapitałem 
  intelektualnym,
ź doskonalenie struktur organizacyjnych,
ź rozwój potencjału społecznego i zarządzanie 
  kompetencjami organizacji,
ź projektowanie i implementacja informacyjnych 
  systemów zarządzania,
ź zarządzanie informacjami i wdrażanie narzędzi 
  e-business.

Biuro organizacyjne konferencji

ź Dr Tomasz Małkus
ź Dr Sławomir Wawak
ź Mgr Mariusz Sołtysik

Szanse i bariery rozwoju 
organizacji w społeczeństwie
informacyjnym

GaleriaOpis

Telefon 1: +48 501 797 557
Fax: +48 12 293 50 67

E-mail: konf@starx.uek.krakow.pl
Web: kpz.uek.krakow.pl
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Zakopane - 25-27 września 2012 r.

Zapisy

1.Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy przesyłać e-mailem na 
adres konf@starx.uek.krakow.pl do 31 stycznia 2012 r.
2.Prosimy o przesłanie tekstów referatów do 15 marca 2012 r. 
Maksymalny rozmiar referatu wynosi 1 arkusz (uwzględniając 
tekst, tabele oraz rysunki). Zasady redakcyjne można znaleźć na 
stronie wydawnictwa Mfiles.pl
3.Koszt uczestnictwa w konferencji obejmuje koszty materiałów 
konferencyjnych, noclegów, wyżywienia oraz imprez towa-
rzyszących. Koszt wynosi 1400 zł w przypadku noclegu w pokoju 2-
osobowym lub 1550 zł – w pokoju 1-osobowym. Opłatę należy 
przesłać do 15 kwietnia 2012 r. na nr konta: Fundacja Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków nr 
rach. 38 1240 4533 1111 0010 2820 8384. Dopisek: KPZ <nazwiska 
uczestników konferencji>
4.Istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu lub pozostania 
w hotelu po konferencji. Sprawy te można ustalić bezpośrednio 
w hotelu Hyrny (www.fwp.zakopane.pl) lub zgłosić z wyprze-
dzeniem do biura organizacyjnego.
5.Przed konferencją zostanie opublikowana monografia 
zawierająca przesłane teksty. Publikacja będzie miała układ 
książkowy (rozdziały, podrozdziały), a nie konferencyjny 
(referaty). Należy to uwzględnić przy opracowaniu tekstów. 
Punktacja publikacji będzie zgodna z wytycznymi MNiSW.
6.Istnieje możliwość publikacji referatów przesłanych w języku 
angielskim. Autorzy tekstów w języku angielskim dostarczają 
referaty po korekcie językowej.

Patroni i partnerzy projektu iProfesor:
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nauki o zarządzaniu

Katedra Zarządzania Wydziału Organizacji i Zarządzania 
Politechniki Łódzkiej organizuje V Ogólnopolską Kon-
ferencję Naukową z cyklu Zarządzanie rozwojem organi-
zacji. Tym razem celem konferencji jest wymiana poglądów 
oraz prezentacja wyników badań na temat uwarunkowań 
i form współpracy, konkurencji i kooperencji, zarówno 
w płaszczyźnie biznesowej, jak i okołobiznesowej oraz ich 
wpływu na rozwój współczesnych organizacji. 
Umiejętność jednoczesnego konkurowania i współdziałania 
jest dziś źródłem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw 
i kluczowym wyróżnikiem ich efektywności. Stąd identy-
fikacja, analiza i ocena czynników wpływających na konku-
rencję i współpracę  oraz określenie cech ich poszczególnych 
relacji to zagadnienie ważne i aktualne zarówno dla praktyki 
gospodarczej, jak i teorii zarządzania.

Współpraca, konkurencja 
i kooperencja w rozwoju 
współczesnych organizacji

Opis

Logo

Licheń Stary - 27-29 września 2012 r.

Telefon 1: +48 42 631 3762
Fax: +48 42 636 28 24

E-mail: konferkz@oizet.p.lodz.pl
Web: www.konferencjakz.p.lodz.pl

Kontakt

Zapisy

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w konferencji 
prosimy o elektroniczne zgłoszenie do dnia 31.01.2012r. 
Formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie:

. Opłata konferencyjna w wyso-
kości 1500 zł obejmuje uczestnictwo w obradach i imprezach 
towarzyszących, materiały konferencyjne, zakwaterowanie 
i wyżywienie

 
www.konferencjakz.p.lodz.pl

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
z cyklu Zarządzanie rozwojem organizacji, pt. 
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bibliologia i informatologia

Biblioteka, Książka, 
Informacja i Internet 2012

Telefon 1: +48 600 328 792

E-mail: zbigniew.osinski@gmail.com
Web: www.zaklad.bkwisp.umcs.lublin.pl

Kontakt

Lublin - 09-10 października 2012 r.

W trakcie konferencji chcielibyśmy dokonać przeglądu 
zarówno stanu badań naukowych, jak i rozwiązań prakty-
cznych w następujących obszarach tematycznych:
1. Biblioteki cyfrowe, repozytoria wiedzy, katalogi 
i bibliografie on-line, księgarnie internetowe, e-książki, 
e-gazety/czasopisma i ich rola w społeczeństwie info-
rmacyjnym oraz gospodarce opartej na wiedzy.
2. Budowa otwartych zasobów naukowych i edukacyjnych.
3. Digitalizacja zasobów informacji i wiedzy.
4. Bibliometria i webometria.
5. Infobrokering.
6. Nauka 2.0.
7. Serwisy społecznościowe, blogi, dziennikarstwo 
obywatelskie jako formy dzielenia się wiedzą.
8. Kultura, nauka i edukacja w Internecie.
9. Edukacja w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji 
naukowej a wymogi rynku pracy.

Opis

Logo

Zapisy

Na zgłoszenia uczestników (wysłane pocztą tradycyjną na 
adres Instytutu lub w wersji elektronicznej na adres e-mail 
sekretarzy konferencji), wraz z ewentualnym tematem 
i abstraktem wystąpienia (ok. pół strony tekstu) oczekujemy 
do 15 maja 2012 r.

Patroni i partnerzy projektu iProfesor:
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zarządzanie

Szósta edycja Intercultural Management Congress 
odbędzie się w dniach 15-16 listopada 2012 w Łodzi. 
Jej organizatorami są Clark University w Worcester, 
USA, Społeczna Akademia Nauk (dawniej Społeczna 
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania 
w Łodzi) oraz Instytut Spraw Publicznych UJ,
Kraków. Każdej konferencji towarzyszy możliwość 
publikacji artykułu w języku polskim w „Studiach 
z zarządzania międzykulturowego” lub w języku 
angielskim w ”Journal of Intercultural Management”. 
Misją konferencji i publikacji jest nie tylko 
promowanie badań w dyscyplinie zarządzania 
międzykulturowego, ale również edukacja i trening 
w tej dziedzinie. Mamy nadzieję, że konferencja jak 
i towarzyszące jej publikacje zachęcą badaczy do 
dzielenia się swoimi obserwacjami i pomogą 
w efektywniejszej wymianie kontaktów i doświadczeń.

Intercultural Management 
Congress

GaleriaOpis

Telefon 1: +48 42 664 22 51
Fax: +48 42 664 22 53

E-mail: konferencja@clarkuni.eu
Web: www.konferencja.clarkuni.eu

Logo

Kontakt
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Łódź - 11-13 października 2012 r.

Terminarz

15 czerwca 2012
 - termin nadsyłania zgłoszeń i abstraktów

1 lipca 2012 
- termin zatwierdzenia abstraktów

31 sierpnia 2012 
- ostateczny termin rejestracji, przesyłania 
artykułów do publikacji oraz wniesienia opłaty 
konferencyjnej

Więcej informacji znajdą Państwo na 
http://www.konferencja.clarkuni.eu/
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polymers, radiation chemistry

10th meeting of the Ionizing Radiation and Polymers 
Symposium, IRaP'2012 is an important international 
scientific event organized every second year. The 
Symposium provides exceptional opportunity to 
present new developments and trends related 
to radiation chemistry and technology of polymers. 
The recent achievements in the basic research 
concerning mechanisms and kinetics of radiation-
induces processes in the polymeric materials will be 
presented. 

The interdisciplinary programme of the Symposium 
covers also application of electron and ion beam, 
gamma and UV radiation in nanotechnology, medicine, 
lithography and polymer processing that have had 
a profound and positive impact on the quality of human 
life in many areas.  Additionally, some aspects 
concerning contribution of  material science in the 
introduction and development of nuclear energy will 
be discussed and summarized.

We are expecting over 150 scientists, graduate and 
postgraduate students from around the world as well as 
International Atomic Energy Agency  representatives. 
The meeting will present a forum for direct contact 
between business and science community.

Ionizing Radiation and Polymers 
Symposium IRaP'2012

Opis

Telefon 1: +48 42 631 31 84
Fax: +48 42 684 00 43

E-mail: irap@mitr.p.lodz.pl
Web: www.irap2012.pl

Kontakt
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Cracow - 14-19 October 2012 

Zapisy

logo

The deadline for registration and payment is June 
30th, 2012.

The following distinguished experts 
agreed to present invited talks at IRaP'2012:

ź Shamshad Ahmed
ź Jean - Louis Bol
ź Xavier Coqueret
ź Anotnio Faucitano
ź Giuseppe Spadaro

Logo
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materials engineering

The BMC is a tri-annual symposium on the research, 
development and application of different kinds of 
composite materials with matrices behaving as brittle 
under normal or special conditions. The present 
Symposium follows the series of highly successful 
meetings which originated with Euromech 204 
Colloquium on brittle Matrix Composites held in 
Jablonna. 
Papers are requested on all aspects of brittle matrix 
composites. Papers submitted in English must be 
original, previously unpublished and should advance 
knowledge and/or technology of the subject. Papers 
will be presented and discussed only in English. 
Abstracts and final papers will be reviewed by the 
Symposium Organizing Committee in conjunction with 
its Advisory Panel composed of world known specialists 
in the concerned fields. Participants without papers  
are also warmly invited.

Symposium co-chairmen.

Prof. Dr. A. M. Brandt, Warsaw (Poland)
Prof. Dr. C.K.Y. Leung, Hong Kong (China)
Prof. Dr. J. Olek, West Lafayette (USA)
Prof. Dr. M.A. Glinicki, Warsaw (Poland)

International Advisory Panel: 20 well known world 
specialists in composite materials mechanics and 
technology.

10th International Symposium on 
Brittle Matrix Composites

Opis

Phone 1: +48 22 826 31 43 
Phone 2: +48 22 826 12 81 ext 217, 310

e-mail 1: abrandt@ippt.gov.p;  
e-mail 2: djozwiak@ippt.gov.pl
web: bmc.ippt.gov.pl

Kontakt
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Warsaw - 15-17 October, 2012

Zapisy

logo

Deadline for submission of abstracts is extended
to February 17, 2012.
 
Acceptance of the abstracts with instruction
for final papers will be supplied in two weeks.

Full length of papers due: May7, 2012.

Final papers acceptance: June 29, 2012.

Correspondence and inquiries: 
Dr. Daria Jóźwiak-Niedźwiedzka, 
Institute of Fundamental Technological Research, 
Polish Academy of Sciences, 
5 B Pawińskiego Street, 02-106 Warsaw

Symposium web site: http://bmc.ippt.gov.pl

Patroni i partnerzy projektu iProfesor:
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informatyka ekonomiczna

Celem konferencji SWO, organizowanej od 27 lat przez Katedrę 
Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, jest 
wymiana idei, poglądów i doświadczeń związanych z pro-
wadzonymi pracami naukowymi i badawczymi w zakresie 
systemów wspomagania organizacji, a przez to podniesienie 
nowatorstwa rozważań teoretycznych oraz skuteczności prac 
projektowych i wdrożeniowych. Konferencja stwarza okazję do 
konfrontacji różnych punktów widzenia na temat złożonych 
procesów informatyzacji zachodzących w polskiej rzeczywisto-
ści. Sprzyja integracji przedstawicieli nauki z przedsiębiorst-
wami, bankami, twórcami oprogramowania, a w konsekwencji 
do podejmowania wspólnych badań i wdrożeń. 
Zakres tematyczny konferencji jest rozległy i obejmuje szerokie 
spektrum problemów, wśród których szczególne miejsce 
zajmują strategia biznesu i systemów informatycznych 
zarządzania, reinżynieria procesów gospodarczych, rozwój 
technologii informatycznych, systemy wspomagania 
kierownictwa, systemy zarządzania wiedzą, hurtownie danych, 
Business Intelligence, organizacje wirtualne, jak również 
wykorzystanie technologii internetowych (e-business, e-
commerce, e-marketing, e-bankieng, e-learning) i mobilnych 
(m-business, m-commerce, m-marketing, m-payment) we 
współczesnych organizacjach.
Szczególnym wątkiem konferencji jest sesja anglojęzyczna pt. 
Creativity Support Systems, na której prezentowane są najnowsze 
rozwiązania informatyczne wspomagające kreatywność 
decydentów.
W 2012 r. konferencja SWO/CSS będzie organizowana 
w połączeniu z konferencją naukowo-dydaktyczną NTIE. Celem 
Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej jest 
prowadzenie, inicjowanie i popieranie badań naukowych 
w dziedzinie informatyki ekonomicznej oraz popularyzowanie 
praktycznego zastosowania jej osiągnięć w gospodarce 
i w życiu społecznym. Członkowie NTIE przyczyniają się do 
osiągnięcia celów przez studia i badania naukowe, współ-
działanie z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i sto-
warzyszeniami naukowymi, uczelniami i organizacjami 
gospodarczymi, organizowanie konferencji krajowych 
i międzynarodowych, prowadzenie działalności wydawniczej 
z zakresu problematyki informatyki ekonomicznej, organizację 
Konsorcjum dla Doktorantów i Konkursu Prac Dyplomowych. 
W konferencji SWO/CSS uczestniczą przedstawiciele znaczących 
ośrodków badawczych i praktyki gospodarczej zajmujący się 
metodologią tworzenia i wdrażania systemów wspomagania 
organizacji.

XXVII Konferencja Naukowa 

Systemy Wspomagania Organizacji
/Creativity Support Systems SWO/CSS'2012
X Konferencja Naukowo-Dydaktyczna NTIE
            

GaleriaOpis

Telefon: +48 32 257 7277

E-mail: swo2012@ue.katowice.pl
Web: www.ue.katowice.pl/swo2012

Logo
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Szczyrk - 15-17 października 2012 r.

Zapisy

Komitet organizacyjny 

SWO/CSS'2012: 

ź prof. zw. dr hab. Henryk Sroka
ź dr Teresa Porębska-Miąc 

NTIE:

ź prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski
ź prof. dr hab. Małgorzata Pańkowska
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nauki humanistyczne

Konferencja, organizowana przez Zakład Socjologii 
Zbiorowości Terytorialnych Instytutu Socjologii 
Uniwersytetu Rzeszowskiego,  jest skierowana do 
przedstawicieli nauki, sztuki i techniki chcących 
zaprezentować swój punkt widzenia na dwie, coraz 
częściej równoważne, przestrzenie społeczne.

Konferencja będzie obejmować następujące 
zagadnienia:

1.Koncepcje narracji i metody badań społeczności 
i światów wirtualnych. 
2.Władza a Internet.
3.Społeczeństwo obywatelskie w aspekcie sieci.
4.Manipulacje rzeczywistością.
5.Systemy aksjo-normatywne w Internecie.
6.Orientacje ideowe internautów.
7.Reklama w Internecie.
8.Język Internetu.
9.Teorie i modele zachowań społecznych w sieci;
10.Wybory a Internet.
11.Rozwiązania prawne dotyczące Internetu.
12.Otwarty system publikacji naukowych – szansa dla nauki?
13.Wpływ informatyzacji na działanie instytucji państwowych.
14.Społeczeństwo a Internet.
15.Kultura i sztuka w Internecie.
16.Internet w ujęciu historycznym.
17.Młodzież w Sieci.
18.Uniwersytet w rzeczywistości wirtualnej.
19.Tożsamość w sieci.
20.Marka w Internecie.

Liczymy na uczestnictwo socjologów, politologów, 
psychologów społecznych, geografów społecznych i po-
litycznych, antropologów kulturowych oraz przed-
stawicieli innych nauk społecznych i technicznych. 

Planujemy recenzowaną publikację książkową 
wyników konferencji, zawierającą artykuły spełnia-
jące kryteria publikacji naukowych, pozytywnie 
ocenione przez niezależnych recenzentów. 

Społeczna przestrzeń internetu. 
Między wirtualnością a realnością

GaleriaOpis

Telefon 1: +48 667 192 066

E-mail: kontakt@konferencjasocjologiczna.pl 
E-mail 2: jaroslawkinal@gmail.com 
Web: www.konferencjasocjologiczna.pl 

Logo
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Rzeszów - 16-17 paździenika 2012 r.

Zapisy

Zgłoszenia za pomocą formularza aplikacyjnego 
prosimy nadsyłać na adres 
kontakt@konferencjasocjologiczna.pl z dopiskiem 
„internet” do dnia 31 maja 2012. Opłatę 
konferencyjną należy przelać na umieszczony 
na stronie konferencji numer konta bankowego 
w terminie 14 dni od otrzymania potwierdzenia 
przyjęcia referatu, tj. do 21 czerwca 2012.
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językoznawstwo

Zadaniem konferencji jest przedstawienie i przedyskuto-
wanie wyników badań prowadzonych w ostatnich latach 
w dziedzinie socjolingwistyki, dialektologii, geolingwistyki, 
leksykografii z zastosowaniem metod interdyscyplinarnych.

Teoretycznym punktem wyjścia organizatorów konferencji 
jest koncepcja prof. Leszka Bednarczuka określająca dawne 
Wielkie Księstwo Litewskie jako mozaikę narodów i języków, 
połączonych w „swoistą wspólnotę komunikatywną”, która 
z czasem przekształciła się we wspólnotę aproksymatywną.

Wspólnota językowa dawnego 
Wielkiego Księstwa Litewskiego 
wczoraj, dziś, jutro?

Opis

Logo

Warszawa - 18-19 października 2012 r.

Telefon 1: 
+48 501 384 379

E-mail:
egolachowska@ispan.waw.pl

Web: 
www.fundacjaslawistyczna.pl 
www.ispan.waw.pl  

Kontakt

Gośćmi honorowymi konferencji będą:

ź prof. Leszek Bednarczuk 
ź prof. Jacek Kolbuszewski 
ź prof. Iryda Grek-Pabisowa 
ź prof. Natalia Ananiewa
ź prof. Tadeusz Bujnicki 
ź prof. Maria Teresa Lizisowa
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filozofia, historia sztuki

W ramach interpretacji sztuki jednym z typowych 
zabiegów badawczych jest antynomiczna klasyfikacja 
zjawisk artystycznych. Antynomiczna klasyfikacja 
stanowi tylko pozornie bezstronną czynność włączania 
i wyłączania zjawisk artystycznych, a faktycznie jest 
aktem przemocy wobec świata. Użycie antynomii 
w dyskursie o sztuce wyznacza bowiem obowiązujący 
model dociekań nad zjawiskami artystycznymi. 
Pozornej bezstronności kategoryzowania zjawisk 
artystycznych za pomocą antynomii, towarzyszą, nie 
wyrażone wprost, przekonania wartościujące lub 
deprecjonujące określone zjawiska artystyczne (np. 
centrum-prowincja, barbarzyńskie-( u)cywilizowane, 
wolność-zależność, upadek-postęp, elitarne-popu-
larne, zachowawcze-nowatorskie, wolne-zależne). 
Spór o model ujmowania rzeczywistości za pomocą 
opozycyjny par pojęć jest w istocie próbą narzucenia 
określonego modelu epistemologicznego. Wielość 
różnorodnych, konkurencyjnych nieraz wersji rze-
czywistości powoduje, że każda z nich aspiruje do 
rangi metanarracji o rzeczywistości. Walka o zdobycie 
przez daną klasyfikację statusu wersji powszechnie 
obowiązującej, postrzegana zwykle jako spór o wiedzę 
prawdziwą, jest zatem wyłącznie sporem o sposób 
widzenia świata.
Wobec wspomnianej różnorodności wizji rzeczy-
wistości, o wartości przyjętego modelu decyduje 
zwykle jego praktyczna skuteczność, która nadaje mu 
cechy niekwestionowanej racjonalności. Praktyka 
sprawia więc, że przekonania i sądy powiązane 
z konkretnymi pojęciami upowszechniają się 
i uznawane są za obiektywnie istniejące. Nawykowy 
i bezrefleksyjny sposób posługiwania się antynomiami 
jest wyrazem ludzkiego habitus, który pozwala 
człowiekowi na praktyczne radzenie sobie w świecie, 
ale nie angażuje jego świadomości.

Antynomie w sztuce

Opis

Telefon 1: +48 602 199 438

E-mail: a.bednarczuk@interia.pl

Kontakt
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Kalisz - 25 października 2012 r.

Zapisy

Zgłoszenia referatów prosimy kierować do dnia 
1 lipca 2012 r. na  adres mailowy. 

Na krótkie abstrakty oczekujemy do 14 września 2012 
r. Opłata konferencyjna wynosi 150 zł. 

Koszty podróży uczestnicy pokrywają we własnym 
zakresie. Termin konferencji może podlegać 
niewielkiej modyfikacji, o czym uczestnicy zostaną 
poinformowani.
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Władza jest wszędzie – nie dlatego, że wszystko 
obejmuje, ale że zewsząd się wyłania

Michel Foucault

Głównym celem ogólnopolskiej, interdyscyplinarnej 
konferencji „Płeć i władza. Historyczne konteksty, 
współczesne krytyki, nowe perspektywy” jest zna-
lezienie odpowiedzi na pytanie: jakiego rozumienia 
płci i władzy obecnie potrzebujemy? 

Problemy, które stanowią centrum naszego 
zainteresowania są następujące:

1. Kobiety/mężczyźni w centrum i na marginesach 
historii;

2. Rola wielkich jednostek (kobiet i mężczyzn) 
w historii polskiej i powszechnej;

3. Przemiany stereotypowych ról płciowych, 
a problem władzy;

4. Kultura konsumpcyjna: kobieta/mężczyzna jako 
klient uwodzony przez władze towaru;

5. Strategie wykluczania w różnych systemach 
religijnych i kulturowych.

Wszystkim uczestnikom, których referaty uzyskają 
pozytywną recenzję zapewniamy publikację w tomie 
z serii „Studia Europaea Gnesnensia”. 

Ogólnopolska konferencja naukowa

Płeć i władza. Historyczne konteksty, 
współczesne krytyki, 
nowe perspektywy

GaleriaOpis

dr Filip Kubiaczyk 
mgr Monika Owsianna (sekretarz konferencji) 

E-mail: gniezno2012@gmail.com
Web: www.gniezno2012.entro.pl

Logo

Kontakt
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Gniezno - 07-08 listopada 2012 r.

Zapisy

Prosimy o przesyłanie formularzy zgłoszeniowych 
do 15 czewrca 2012 roku na adres mailowy: 

gniezno2012@gmail.com 

lub na adres pocztowy:
 
Instytut Kultury Europejskiej UAM
ul. Kostrzewskiego 5-7
62-200 Gniezno
(z dopiskiem: "Płeć i władza") 
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gender studies

Z okazji nadchodzącego dwudziestolecia istnienia Ośrodka 
Naukowo-Badawczego Problematyki Kobiet (ONBPK) mamy 
zaszczyt zaprosić do udziału w międzynarodowej 
jubileuszowej konferencji naukowej „Konteksty femi-
nistyczne: teoria, polityka, aktywizm”, która odbędzie się 
w dniach 16 – 18 listopada 2012 roku na Wydziale Studiów 
Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu 
Łódzkiego.
Założony w 1992 roku przez prof. dr hab. Elżbietę H. Oleksy, 
ONBPK przez ostatnie dwadzieścia lat był zaangażowany 
w działalność pedagogiczną i naukową, mającą na celu 
upowszechnianie krytycznej świadomości feministycznej. 
W swoich inicjatywach dydaktyczno-badawczych ONBPK 
promował aktywną i kreatywną obecność kobiet w sferze 
symbolicznej i społecznej oraz pracował na rzecz 
przewartościowania negatywnego pojęcia różnicy. 
Długoletnie funkcjonowanie ONBPK w latach ustrojowej 
i światopoglądowej transformacji potwierdza wagę 
i znaczenie wspólnego zaangażowania w rozwój wiedzy 
feministycznej. 
Celem Konferencji jest stworzenie przestrzeni umożli-
wiającej wymianę myśli i doświadczeń naukowczyń 
i naukowców, studentek i studentów, aktywistek i aktywis-
tów, polityczek i polityków oraz artystek i artystów 
podejmujących w swoich pracach kwestie feministyczne. 
W szczególności konferencja poświęcona będzie rozwa-
żaniom nad związkami pomiędzy teorią i praktyką 
wynikającymi z różnych kontekstów geopolitycznych. Czer-
piąc inspirację z koncepcji i podejścia intersekcjonalnego, 
które w ostatnich dekadach zyskały szerokie zastosowanie 
badawcze jako produktywne narzędzia feministycznej 
analizy dominują-cego porządku społeczno-kulturowego 
oraz owocne strategie eliminowania praktyk wykluczających 
i zjawisk nierówności, konferencja podejmie próbę 
rozważenia i krytyki kategorii tożsamościowych, ich 
interakcji i uczestnictwa w promowaniu na poziomie 
akademickim, politycznym i aktywistycznym poszanowania 
dla wszelkiej różnicy. 
Serdecznie zapraszamy do nadsyłania propozycji referatów 
lub paneli w języku polskim bądź angielskim analizujących 
istotne problemy i wyzwania rodzące się we współczesnej 
krytyce i praktyce feministycznej

Konteksty feministyczne: 
teoria, polityka, aktywizm

GaleriaOpis

Telefon 1: +48 42 635 42 58
Fax: +48 42 635 42 60

E-mail: genderlodz2012@gmail.com
Web: www.gender.uni.lodz.pl
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Zapisy

Wykłady plenarne: 
Wanda Nowicka, Marszałkini Sejmu 
Patricia Hill Collins, Uniwersytet w Maryland, College 
Park, Stany Zjednoczone
Nina Lykke, Uniwersytet w Linköping, Szwecja
Joanna Mizielińska, Szkoła Wyższa Psychologii 
Społecznej, Warszawa

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 kwietnia 2012 r.

Prosimy o nadsyłanie streszczeń wystąpień indy-
widualnych lub grupowych liczących maksymalnie 
250 słów. W przypadku paneli prosimy o załączenie 
streszczeń wszystkich wystąpień. Prosimy również 
o podanie afiliacji, adresu korespondencyjnego i ele-
ktronicznego oraz wymogów dotyczących sprzętu. 
Abstrakty oraz wszelkie zapytania należy nadsyłać na 
adres email: genderlodz2012@gmail.com
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językoznawstwo

Średniowieczne Sympozjum Anglistyczne (Mediaeval English 
Studies Symposium, MESS) to dwudniowa konferencja 
naukowa odbywająca się corocznie w listopadzie. Jest ona 
konferencją o nowatorskim, interdyscyplinarnym charakte-
rze. 

Jej głównym celem jest integracja badań językoznawczych, 
literackich i historycznych nad średnio-wieczną Anglią. 
Uczestniczą w niej wybitni specjaliści z kraju i z zagranicy. 
W ramach konferencji wygłaszane są referaty plenarne 
i sekcyjne. Materiały konferencyjne publikowane są 
w tomach serii Medieval English Mirror wydawanej przez 
Peter Lang Verlag w RFN oraz w renomowanym czasopiśmie 
IFA — SAP (Studia Anglica Posnaniensia).

Współprzewodniczącymi Komitetu Organizacyjnego 
konferencji są prof. zw. dr hab. Liliana Sikorska oraz dr hab. 
Marcin Krygier, prof. UAM.

Mediaeval English Studies 
Symposium, MESS 

Opis

Telefon 1:+48 618293506
Fax:  +48 618523103

E-mail: mess@ifa.amu.edu.pl
Web: http://ifa.amu.edu.pl/~mess/MESS2011/index.html

Kontakt
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technologia

Celem konferencji jest przedstawienie najnowszych 
osiągnięć naukowych, badawczych i technicznych 
w dziedzinie górnictwa podziemnego, ze szczególnym 
uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia, wymiana wiedzy i doświadczeń 
w zakresie wykorzystania innowacyjnych technik 
i technologii, jak  również prezentacja oferty 
producentów maszyn i urządzeń. 

13. Konferencja Naukowo-Techniczna

KOMTECH 2012
Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa
Bezpieczeństwo – efektywność – niezawodność

Opis

Anna Okulińska - Instytut Techniki Górniczej KOMAG
ul. Pszczyńska 37, 44-101 Gliwice

tel.: +48 32 237 45 12, 
mail: aokulinska@komag.eu

Kontakt
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Zakres

Zakres tematyczny konferencji:

ź Nowe rozwiązania i kierunki rozwoju górniczych  
  systemów mechanizacyjnych w aspekcie poprawy  
  bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
ź Maszyny i urządzenia wchodzące w skład 
  systemów eksploatacji ścianowej i chodnikowej.
ź Systemy transportu urobku i jazdy ludzi. 
ź Zastosowanie energooszczędnych i niezawodnych 
  maszyn górniczych wyposażonych w  
  automatyczne systemy monitoringu i sterowania. 
ź Kształtowanie bezpiecznych warunków pracy 
  podczas eksploatacji, napraw oraz serwisowania 
  maszyn i urządzeń górniczych.
ź Automatyzacja procesów wydobycia – 
  zastosowanie rozwiązań mechatronicznych.
ź Identyfikacja, modelowanie i wizualizacja 
  czynników ryzyka występujących podczas 
  eksploatacji maszyn i urządzeń z uwzględnieniem 
  relacji człowiek-maszyna-środowisko kopalni. 
ź Zastosowanie wirtualnej rzeczywistości w 
  procesie projektowania, modelowania i symulacji 
  pracy systemów mechanizacyjnych.
ź Zastosowanie komputerowej wizualizacji 
  w procesie szkolenia i prowadzenia profilaktyki 
  przeciwwypadkowej.
ź Najnowsze metody badawcze i techniki 
  w dziedzinie rozpoznawania, prognozowania, 
  ograniczania i zwalczania zagrożeń górniczych.

Logo
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zarządzanie

Konferencja Produkt i Opakowanie jest drugą 
międzynarodową konferencją o tej tematyce, 
organizowaną przez Katedrę Zarządzania Produkcją 
i Logistyki Politechniki Łódzkiej we współpracy 
z czasopismem Packaging Polska, Centrum Kształcenia 
Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej – IFE oraz 
Kołem Naukowym Zarządzania Produkcją i Konsultingu 
– SIFE PŁ.

Prezentowane zagadnienia podczas pierwszego dnia 
konferencji – 20 listopada 2012r. będą skupione wokół 
tematów związanych z opakowaniami w łańcuchu 
„from farm to fork”, zarządzaniem produktem 
i opakowaniem w zrównoważonym rozwoju, projekto-
waniem produktów i opakowań, wymaganiami 
prawnymi w odniesieniu do opakowań, technologiami 
produkcji opakowań, opakowaniami jako elementami 
systemu informacyjnego, zarządzaniem bezpie-
czeństwem produktów i opakowań, rolą opakowań 
w procesach logistycznych. Drugi dzień konferencji – 
21 listopada 2012r. będzie miał wymiar praktyczny 
i będzie polegał na zwiedzaniu firm związanych 
przedmiotem swojej działalności z tematem 
konferencji. Wynikiem konferencji będzie monografia 
w języku angielskim, zawierająca recenzowane 
artykuły uczestników konferencji.

Celem konferencji, oprócz wkładu merytorycznego 
w poruszaną tematykę, jest także chęć zgromadzenia 
na konferencji wśród słuchaczy oraz prelegentów, 
przedstawicieli świata nauki  i biznesu. Językiem 
konferencji będzie język polski oraz angielski.

II Międzynarodowa Konferencja 
Produkt i Opakowanie 
– kierunki rozwoju – P&P 2012

GaleriaOpis

Telefon 1: +48 42 637 00 43
Fax: +48 42 637 00 43

E-mail: pio@info.p.lodz.pl
Web: www.pp.woiz.pl
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Zapisy

Obowiązkowa rejestracja elektroniczna ze strony 
www.pp.woiz.pl .

Termin nadsyłania artykułów konferencyjnych do 
końca kwietnia 2012r.
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inżynieria materiałowa

W dniach 28-30 listopada 2012 roku Politechnika 
Częstochowska (Wydział Inżynierii Procesowej, 
Materiałowej i Fizyki Stosowanej - Katedra Chemii) 
wspólnie z miejscowym Odziałem SITPH organizują XVI 
Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo - Techniczne 
z cyklu: Nowe Osiągnięcia w Badaniach i Inżynierii 
Korozyjnej. 
Problematyka Sympozjum obejmuje wszystkie aspekty 
badawcze, aplikacyjne edukacyjne, ekonomiczne i lo-
gistyczne związane z korozją materiałów użytkowych, 
w tym materiałów metalicznych, budowlanych, 
tworzyw sztucznych itp. Z tego powodu adresatem 
Sympozjum jest kadra naukowa, inżynieryjno-
techniczna i zarządzająca reprezentująca zarówno 
wyższe uczelnie techniczne, instytuty naukowe, firmy 
antykorozyjne jak i wszelkie przedsiębiorstwa na co 
dzień zmagające się z zagrożeniami korozyjnymi.

Przewidujemy prezentacje w ramach następujących grup 
tematycznych:
- Mechanizmy procesów korozyjnych.
- Fizykochemiczne metody badania zjawisk  korozyjnych.
- Korozja atmosferyczna, wysokotemperaturowa,   
  mikrobiologiczna.
- Korozja zaawansowanych technologicznie materiałów
- Ochrona elektrochemiczna, inhibitory korozji.
- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych,   
  żelbetowych, betonowych  itp.
- Problemy korozyjne w sieciach ciepłowniczych,   
  kanalizacyjnych, elektrycznych  itp.
- Dobór sposobów ochrony antykorozyjnej.
- Technologie przygotowania powierzchni pod powłoki 
  antykorozyjne.
- Nowoczesne technologie wytwarzania powłok, wykładzin  
  i posadzek.
- Powłoki ochronne oraz technologie i urządzenia do  
  nanoszenia powłok.
- Prognozowanie i monitorowanie zagrożeń korozyjnych
- Prace antykorozyjne a ochrona środowiska.
- Ekonomiczne  i  edukacyjne aspekty korozji.

XVI Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo-Techniczne

Nowe Osiągnięcia w Badaniach 
i Inżynierii Korozyjnej

GaleriaOpis

Telefon 1: +48 343 250 602
Fax: +48 343 250 602

E-mail: symp@wip.pcz.pl
Web: http://www.symp-kor-apcs.wip.pcz.pl
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Zapisy

Referaty plenarne i kluczowe prezentowane są przez 
wybitnych uczonych i praktyków zajmujących się 
problematyką korozyjną. Referaty ustne odbywają 
się zazwyczaj na równoległych sesjach tematy-
cznych. Zwyczajowo, wydzielona jest sesja 
anglojęzyczna, jako że Sympozjum jest imprezą 
międzynarodową sygnowaną przez Europejską 
Federację Korozyjną (EFC). Prezentacje posterowe 
zwykle odbywają się po obradach sesji tematycznych 
i trwają przez dwa dni.

Nieodłącznymi sesjami o aspekcie użytkowym są 
sesja reklamowa i prezentacja firm o charakterze 
wystawowym.

”
i  Inżynierii Korozyjnej”

Nowe Osiągnięcia w Badaniach 

Patroni i partnerzy projektu iProfesor:
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inżynieria produkcji

Tematyka konferencji związana jest z następującymi 
obszarami: 

- ważność czynników misji organizacji (jakość,  
  koszty, czas, bezpieczeństwo, morale),
- czynniki strategiczne organizacji,
- metody ujawniania problemów 
  produkcyjnych/usługowych,
- produkcja/usługi „dokładnie na czas”,
- wyrównanie obciążenia maszyn, ludzi 
  (poziomowanie),
- postępowanie po wykryciu problemów 
  produkcyjnych/ usługowych,
- standaryzacja zadań, procesów, wyrobów,
- metody kontroli jakości,
- relacje człowiek – technologia, innowacyjność 
  procesowa,
- style kierowania, cechy kierowników,
- systemy motywacyjne – satysfakcja 
  pracowników/klientów,
- kultura organizacji,
- style pracy menedżerów,
- metody podejmowania decyzji,
- zarządzanie, doskonalenie oparte na wiedzy,
  metody, technologie doskonalenia ludzi, procesów, 
  wyrobów.

IV międzynarodowa konferencja naukowa

Toyotaryzm w kulturze europejskiej

GaleriaOpis

Telefon 1: +48 34 325 03 99

E-mail: toyota@zim.pcz.pl
Web: www.qpij.pl
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Ważne daty

ź 1.09.2012
  Nadsyłanie zgłoszeń udziału wraz z tytułem, 
  spisem treści oraz streszczeniem rozdziału
  (streszczenie w języku angielskim maksymalnie 
  10 linijek,)
ź 15.09.2012
  Komunikat o akceptacji rozdziałów do druku.
ź 01.10.2012 
  Nadesłanie pełnej treści rozdziału w języku 
  angielskim. 
ź 31.10.2012
  Wniesienie opłaty konferencyjnej. 
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Zapraszamy do zgłoszenia konferencji

 do przewodnika na rok 2013.

Formularz zgłoszeniowy dostępny będzie pod adresem

 od dnia 1 czerwca 2012.

 

www.iprofesor.pl/przewodniki 

Platforma łącząca ludzi nauki

GUIDE2012GUIDE2012GUIDE2012/

w trosce o środowisko naturalne wydawnictwo 
iProfesor zastąpiło materiały papierowe ich 
elektronicznymi odpowiednikami

Projekt iProfesor to obecnie największa społeczność Polskich 

Naukowców na świecie. Platforma iProfesor została stworzona z myślą 

o intensyfikacji współpracy pomiędzy przedstawicielami środowiska 

naukowego w naszym kraju. Obecnie stanowi ona najdynamiczniej 

rozwijający się tego typu projekt w Polsce i jedną z niewielu takich 

inicjatyw w Europie. Projekt otrzymał wsparcie finansowe Unii 

Europejskiej w ramach działania 8.1. POIG. 

Partnerzy oraz Patroni Projektu iProfesor:

•  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
•  Ośrodek Przetwarzania Informacji;
•  Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich;
•  Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich;
•  Krajowa Reprezentacja Doktorantów;
•  Business Centre Club;
•  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
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