Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie
i Centrum Innowacji Naukowo-Edukacyjnych
zapraszają na

IV OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJE NAUKOWĄ

oraz

VI WYSTAWĘ
INNOWACYJNYCH
ROZWIĄZAŃ
urządzeń badawczo-pomiarowych
i nowych technologii

TERMIN:

23-24

listopada 2017 r.
W PROGRAMIE:

MIEJSCE:

ARENA LUBLIN
ul. Stadionowa 1
(Sale audytoryjne)
REJESTRACJA ONLINE
ORAZ WIĘCEJ INFORMACJI:

www.cine.edu.pl

SESJA KONFERENCYJNA:
dotycząca zagadnień naukowych
i technicznych metod badań
oraz nowych technologii
w medycynie i inżynierii
WYSTAWA:
Innowacyjnych rozwiązań
urządzeń badawczo-pomiarowych
i nowych technologii

ORGANIZATORZY I PATRONI:

WARSZTATY I KONSULTACJE:
Innowacyjne trendy w nauce,
współpraca „Nauki” z „Biznesem”,
bieżące problemy technologiczne

KONKURS:
na najlepszy poster naukowy

Na konferencje, warsztaty i wystawę w ramach Panelowych Spotkań Dyskusyjnych PSD-2017

zapraszamy:
• pracowników przedsiębiorstw przemysłowych,
• pracowników naukowych z uczelni i instytutów,
• doktorantów, studentów oraz studentów z kół naukowych.
Głównym celem PSD 2017 jest upowszechnianie znaczenia osiągnięć
naukowych, a także wymiana doświadczeń oraz integracja studentów, doktorantów i młodych naukowców. Rezultatem udziału w wydarzeniu jest możliwość nawiązanie kontaktów z przedsiębiorcami,
stworzenie interdyscyplinarnych zespołów badawczych oraz zdeﬁniowanie obszarów ich możliwej współpracy.

IV Panelowe Spotkanie Dyskusyjne „Innowacje w praktyce”
umożliwi uczestnikom prezentację prac badawczych i przeglądowych
w postaci wystąpień lub posterów oraz umieszczenie streszczeń prac
w materiałach konferencyjnych. Możliwa będzie także publikacja rozdziałów (4 pkt. MNiSW). Najlepsze prace zostaną opublikowane
w wybranych czasopismach naukowych.

Udział w PSD 2017 daje możliwość uczestnictwa w:
Konferencji – sesji plenarnej lub posterowej podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, w ramach której
możliwe jest pozyskanie nowej wiedzy oraz umiejętności w zakresie innowacji w szerokim ujęciu obejmującym
wiedzę inżynierską, medyczną, rolniczą i humanistyczną, a także przedyskutowanie bieżących problemów naukowych.
Spotkaniach Panelowych Nauka-Biznes – konsultacje z pracownikami uczelni technicznych oraz instytutów
badawczych PAN O/Lublin, transfer innowacyjnych technologii realizowanych przez przedsiębiorstwa.
Wystawie Innowacyjnych Rozwiązań Urządzeń i Nowych Technologii (2 dni) –prezentacja najnowszych rozwiązań oraz projektów, których autorami są pracownicy przedsiębiorstw przemysłowych, naukowcy, a także studenci,
doktoranci oraz studenci z kół naukowych
Warsztatach – uzyskanie wiedzy praktycznej między innymi z zakresu:
– Design Thinking;
– Droga do Innowacji, czyli możliwości ﬁnansowania w perspektywie 2014-2020;
– Budowanie zespołu;
– Jak zaistnieć w sieci. Kreacja wizerunku w internecie, a autentyczność;
– Warsztat z Komunikacji.
PSD-2017 jest zatem dla Państwa doskonałą okazją do zaprezentowania własnej oferty naukowej na forum interdyscyplinarnym
w ogólnopolskim środowisku akademickim, a także przedyskutowanie problemów z ekspertami z różnych gałęzi przemysłu i biznesu.
Rejestracja on-line oraz bieżące informacje są dostępne na stronie internetowej: cine.edu.pl

Serdecznie zapraszamy
Koordynator PSD 2017 – dr hab. inż. Tomasz Klepka, prof. PL
tel.: 502265207, e-mail: tklepka@gmail.com

