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CEL I ZAKRES KONFERENCJI 
 

Głównym celem konferencji jest przedstawienie oferty i możliwości badawczych dla przemysłu 
zbrojeniowego. Możliwa będzie również wymiana doświadczeń, poglądów oraz wiedzy 
pracowników uczelni i przedsiębiorstw dla potrzeb zacieśniania współpracy z polskimi 
przedsiębiorstwami przemysłu obronnego. W trakcie konferencji przewidywana jest prezentacja 
najnowszych osiągnięć z zakresu materiałoznawstwa, konstrukcji i technologii specjalnego 
zastosowania, wystawy sprzętu oraz aparatury badawczej i naukowej.  
Tematyka konferencji dotyczy zagadnień z zakresu: technologii specjalnych (w tym: spawalnictwa, 
odlewnictwa, przeróbki plastycznej, obróbki mechanicznej i montażu), nowoczesnych narzędzi 
i badań, innowacyjnych technik i metod wytwarzania oraz jakości i organizacji produkcji. 
 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA 
 

Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać poprzez jeden z dwóch dostępnych formularzy 
rejestracyjnych znajdujących się na stronie internetowej konferencji: 
 
https://konferencjawmt.prz.edu.pl/ 
 

JĘZYK KONFERENCJI 
 
 

polski, słowacki, czeski, angielski 
 
 

TERMINY OSTATECZNE 
 

zgłoszenie uczestnictwa – do 31.03.2020 r. 
przesłanie streszczeń referatów – do 31.03.2020 r. 
opłata konferencyjna – do 31.03.2020 r. 
przesłanie pełnej treści publikacji – do 10.05.2020 r. 
przesłanie programu konferencji – do 15.06.2020 r. 
rezerwacja hotelu – indywidualnie 

 

OPŁATA KONFERENCYJNA 
 
 

Opłata konferencyjna za uczestnictwo jednej osoby obejmuje udział w obradach, materiały 
konferencyjne, posiłki oraz uczestnictwo w imprezach towarzyszących. Opłata konferencyjna nie 
obejmuje kosztów noclegów.  
 
Opłata wniesiona do 31.03.2020 r. wynosi 1 950,- PLN brutto. 
Opłata wniesiona po 31.03.2020 r. wynosi 2 100,- PLN brutto.  
 
Opłata doktorantów, studentów, kół naukowych wniesiona do 31.03.2020 r. wynosi 1 400,- PLN brutto. 
Opłata doktorantów, studentów, kół naukowych wniesiona po 31.03.2020 r. wynosi 1 600,- PLN brutto. 

 
Opłata za udział w warsztatach wniesiona do 31.03.2020 r. wynosi 2 400,- PLN netto. 
Opłata za udział w warsztatach wniesiona po 31.03.2020 r. wynosi 2 500,- PLN netto. 
 

https://konferencjawmt.prz.edu.pl/


WYSTAWY I PREZENTACJE FIRMOWE 
 

Przedsiębiorstwa, producentów i przedstawicieli firm zapraszamy do zaprezentowania osiągnięć 
technicznych i technologicznych, wystawy aparatury oraz urządzeń naukowych i produkcyjnych dla 
przemysłu i nauki. Zainteresowanych taką formą promocji prosimy o kontakt z sekretariatem 
konferencji. 
 
 

SEKRETARIAT I KONTAKT Z ORGANIZATOREM 
 

Osoba do kontaktu:  
dr inż. Joanna ZIELIŃSKA-SZWAJKA 
Wydział Mechaniczno-Technologiczny Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli 
ul. Kwiatkowskiego 4, 37-450 Stalowa Wola 
Tel.: +48 15 814 80 05 
E mail: konferencja_wmt@prz.edu.pl 
Adres strony internetowej konferencji: https://konferencjawmt.prz.edu.pl  
 

WYDAWNICTWO 
 

Publikacje zgłoszone w ramach konferencji opublikowane zostaną w czasopiśmie 
punktowanym obejmującym dyscypliny: inżynieria materiałowa oraz inżynieria mechaniczna.  
 
Prezentacja nadesłanych publikacji realizowana będzie poprzez prelekcje (dodatkowy panel 
dla studentów, doktorantów oraz kół naukowych) i postery. Przewidujemy również stoiska 
dla wystawców, producentów, dostawców aparatury i urządzeń badawczych. 
 
W obecnej edycji równolegle prowadzone będą również warsztaty „Predykcja w układach 
mechanicznych i automatycznych”. 
 

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI 
 

Środa, 24 czerwca 2020 r. 

9:00 – 10:00 Rejestracja uczestników 

10:00 – 14:00 Obrady / sekcja posterowa 

14:00 – 15:00 Obiad 

15:30 – 17:00 Obrady / warsztaty 

19:00 Uroczysta kolacja – Restauracja  

Czwartek, 25 czerwca 2020 r. 

10:00 – 14:00 Obrady / sekcja studentów, doktorantów, 
kół naukowych 

14:00 – 15:30 Obiad 

17:00 Prezentacja i pokaz uzbrojenia, poligon, 
strzelnica artyleryjska WITU Stalowa Wola 

19:00 Kolacja w plenerze 

Piątek, 26 czerwca 2020 r. 

9:00 – 11:00 Zakończenie konferencji 
 

 

https://konferencjawmt.prz.edu.pl/

