
  

 

Zgłoszenie uczestnictwa 
Nadsyłanie streszczeń 

15.03.2020 

Potwierdzenie przyjęcia 
zgłoszenia referatu 

31.03.2020 

Nadsyłanie pełnych tekstów 
referatów – termin promocyjny 

30.04.2020 

Termin rezerwacji hotelu 31.05.2020 

 

 

 

 Analiza procesów tribologicznych. Teoria  

i praktyka 

 Metody projektowania węzłów tribologicznych 

 Modelowanie systemów tribologicznych 

 Materiały elementów trących 

 Środki smarowe i procesy smarowania 

 Kształtowanie tribologicznych właściwości 

warstwy wierzchniej 

 Metodyka badań tribologicznych 

 Diagnostyka i eksploatacja węzłów tarcia 

 Nano- i mikrotribologia 

 Biotribologia 

 Problemy tarcia i zużycia w praktyce 

przemysłowej 
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Przewodnicząca konferencji 
Dr hab. inż. Monika Madej, prof. PŚk 

 

Komitet Organizacyjny Konferencji 
Justyna Kasińska  - przewodnicząca 

Katarzyna Piotrowska- sekretarz 
Joanna Kowalczyk, Katarzyna Liszka,  

Agnieszka Leśniowska-Barchan, Marek Lurzyński, 
Krystian Milewski 

 

 
Adres do korespondencji 

Komitet Organizacyjny  
XXXIX Jesiennej Szkoły Tribologicznej 

Politechnika Świętokrzyska 
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn 

Al. Tysiąclecia P.P. 7 
25 – 314 Kielce 

e-mail: tribologia2020@tu.kielce.pl 
 

Więcej informacji nt. konferencji 

www.tribologia2020.tu.kielce.pl 

 
 
 

 

 

 

 

zapraszamy do udziału w 

XXXIX Ogólnopolskiej 
Konferencji  

Jesienna Szkoła 
Tribologiczna 

 

która odbędzie się w dniach 

21 – 24 września 2020 roku 

 

pod honorowym patronatem  

JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej 

prof. dr. hab. inż. Wiesława Trąmpczyńskiego 
 

 

 

 

Komunikat nr 1 

Tematyka konferencji 

Dane konferencji 

Ważne terminy Komitet Honorowy 

mailto:tribologia2020@tu.kielce.pl
http://www.tribologia2020.tu.kielce.pl/


 

 

 

Opłata wniesiona do dnia  
30.05.2020* – pełne teksty referatów  

przesłane do dnia 30.04.2020 r. 
1650 zł 

Opłata wniesiona do dnia  
30.05.2020* – referaty przesłane po 

dniu 30.04.2020 r. 
1750 zł 

Opłata wniesiona po terminie  
30.05.2020  

1950 zł 

Os. towarzysząca/współautor  
Udział bez publikacji** 

1000 zł 

*dotrzymanie wskazanego terminu przesłania artykułów 
gwarantuje wskazane opłaty konferencyjne 
** opłata nie zawiera materiałów konferencyjnych oraz 
publikacji artykułu 

 

Opłata konferencyjna obejmuje: materiały 
konferencyjne, wyżywienie, program socjalny, 
opublikowanie referatu, udział w warsztatach. 

Opłatę za uczestnictwo należy wnosić na konto 
Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich 
(STOP) 
Bank: Bank PKO SA III O/Kraków 
Nr konta: 15 1240 4533 1111 0010 9196 5928 
Tytułem: Konferencja JST 2020, imię i nazwisko 
uczestnika   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Streszczenia, przygotowane w języku polskim, 

obejmujące 120-200 słów należy przesłać do 

organizatorów najpóźniej do 15.03.2020 r. 

Streszczenia powinny być przygotowane wg 

szablonu dostępnego na stronie konferencji w za-

kładce  dla „Dla Autorów”.  

Zaakceptowane streszczenia stanowić będą mate-

riały konferencyjne.  
 

 

 

 

Zaakceptowane referaty zostaną przedstawione na 

sesjach plenarnych oraz posterowych. Przyjęte 

referaty zostaną opublikowane w materiałach 

konferencyjnych oraz w czasopismach „Tribologia”, 

„Archives of Foundry Engineering” oraz „Przegląd 

Odlewnictwa”. Teksty artykułów należy przygo-

tować zgodnie z wytycznymi poszczególnych 

redakcji, dostępnymi na stronie konferencji w za-

kładce dla „Dla Autorów”. Artykuły zgłoszone do 

czasopism podlegają recenzji zgodnie z przyjętą 

przez wydawnictwa procedurą. Wydawnictwa 

podejmują decyzje o dopuszczeniu publikacji do 

druku. Warunkiem wydrukowania referatu i dopu-

szczenia do prezentacji jest wniesienie opłaty 

konferencyjnej. Procedura oceny i rekomendacji 

referatów dostępna jest na stronie konferencji.  

 
 

 

Konferencja odbędzie się w  Hotelu Binkowski**** 
znajdującym się w malowniczej okolicy centrum 
Kielc. 

Uczestnicy we własnym zakresie rezerwują  
i opłacają hotel, a informacje o dokonaniu 
rezerwacji przesyłają również droga mailową do 
organizatora. Formularz rezerwacji hotelu jest 
dostępny na stronie konferencji w zakładce 
„Zakwaterowanie”. Organizatorzy wynegocjowali 
specjalne ceny dla uczestników konferencji. 
Rezerwacji hotelu należy dokonać do 31.05.2020 

Pokój 
jednoosobowy  

Hotel 220 zł/dobę 

Dworek 180 zł/dobę 

Pokój dwuosobowy 
Hotel 280 zł/dobę 

Dworek 240 zł/dobę 

HOTEL BINKOWSKI**** 

ul. Szczepaniaka 42 
25-043 Kielce, Polska 

https://www.binkowskihotel.pl/ 

 

 

Opłata konferencyjna 

Referaty 

Miejsce konferencji Streszczenia 

https://www.binkowskihotel.pl/

