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INNOWACYJNE 
ROZWIĄZANIA 
TECHNICZNE 
I ORGANIZACYJNE 
dlA PRZEMYsłu

i V  M i ę d z y n a r o d o w a  k o n f e r e n c j a  N a u k o w o - B i z n e s o w a
InżynIeRIa PRZySZŁoŚCI 2018 radom, 12.12.2017 r.

Szanowni Państwo,

spotkania przedstawicieli świata nauki i biznesu mające miejsce w ciągu 
ostatnich trzech lat, w ramach cyklicznej konferencji Naukowo-Biznesowej 
inżynieria Przyszłości uświadomiły nam, jak ważna jest dla budowania 
konkurencyjności i  innowacyjności polskiego przemysłu współpraca 
środowisk: naukowego, biznesowego i otoczenia gospodarczego.

w dniach 15–16 maja 2018 roku w hotelu Panorama w Mszczonowie  
odbędzie się iV  Międzynarodowa konferencja Naukowo-Biznesowa pt.: 
Inżynieria Przyszłości 2018. Innowacyjne rozwiązania techniczne 
i organizacyjne dla przemysłu organizowana przez instytut technologii 
Eksploatacji – Państwowy instytut Badawczy, we współpracy z Business 
center club.

Patronat honorowy nad konferencją objął komitet Budowy Maszyn 
Polskiej akademii Nauk.

Będzie to wydarzenie łączące merytoryczną wiedzę niezależnych 
ekspertów z praktycznymi przykładami wdrożeń wyników prac B + r do 
gospodarki.

Zapraszamy przedstawicieli sektora nauki i biznesu szczególnie młodych 
pracowników, zainteresowanych zaprezentowaniem wyników prowadzonych 
prac, artykułów naukowych, prezentacji, posterów, ukierunkowanych na 
wdrożenia przemysłowe  z obszarów:

 ¾ innowacyjne systemy automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych;
 ¾ Zaawansowane hybrydowe technologie inżynierii materiałowej;
 ¾ innowacyjne systemy wspomagania bezpieczeństwa technicznego 

i środowiskowego;
 ¾ Zaawansowane techniki projektowania, wytwarzania i kontroli 

prototypowych maszyn i urządzeń technicznych;
 ¾ Systemy wspomagania innowacji w transferze wiedzy z nauki do 

gospodarki.   

Szczegółowe informacje na temat konferencji oraz możliwość rejestracji 
znajdują się na stronie:  www.future.engineering.itee.radom.pl
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przemysł 4.0#

hybrydowe technologie inżynierii materiałowej# 

kształcenie zawodowe w kontekście wymagań przemysłu 4.0# 

rozwiązania techniczne i organizacyjne#

automatyka# 

robotyka# 

komercjalizacja# 

zarządzanie innowacjami# 

transfer technologii#

inteligentne fabryki#

technologie dualne# 

optomechatronika# 

energia odnawialna#

techniki militarne#

techniki wizyjne# 

magazynowanie energii# 

efektywność energetyczna# 
systemy bezpieczeństwa technicznego# 

Cel KonfeRenCjI 

 � integracja środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym  
oraz nawiązanie trwałej współpracy między nauką a biznesem,

 � stworzenie perspektyw generowania wspólnych przedsięwzięć 
ukierunkowanych na wdrażanie wyników prac badawczych,

 � przedstawienie najnowszych trendów rozwojowych i osiągnięć  
naukowych i aplikacyjnych,

 � zaprezentowanie instrumentów wsparcia innowacyjności.

16 Maja
2018
Nauka 

 dla biznesu

15 Maja
2018

Nauka i technika
dla przyszłości

15  lutEgo 2018 Przesłanie abstraktu referatu/posteru 

22 lutEgo 2018 akceptacja propozycji referatu/posteru

15 Marca 2018 Nadesłanie pełnego tekstu referatu/posteru

30 Marca 2018 Pierwszy termin opłaty konferencyjnej (Earlybird registration) 

30 kwiEtNia 2018 Finalny termin opłaty konferencyjnej

10 Maja 2018 Nadesłanie prezentacji (*.pdf lub *.ppt)

Ważne daty 

referaty będą recenzowane i zgłoszone do publikacji w 2018 r. w następujących czasopismach:  
 � „journal of Machine construction and Maintenance. Problemy Eksploatacji” (12 pkt), 
 � „Edukacja ustawiczna Dorosłych” (14 pkt), 
 � „tribologia” (15 pkt).

KontaKt
Artykuły, postery, prezentacje – Karolina Komorowska, ITeE – PIB, tel. 48 364 93 39
Stoiska promocyjne, banery reklamowe – Andrzej Woś, ITeE – PIB, tel. 48 364 93 11

future.engineering@itee.radom.pl


