
VIII Międzynarodowa Konferencja Doktorantów 

z okazji Dnia Hutnika 2018 

Koło Naukowe Doktorantów KWADRATURA oraz Wydziałowa Rada Samorządu Doktorantów Wydziału 

Odlewnictwa AGH mają zaszczyt zaprosić na VIII Międzynarodową Konferencję Doktorantów  

pod Honorowym Patronatem 

Dziekana Wydziału Odlewnictwa AGH 

dr hab. inż. Rafała Dańko, prof. nadzw. AGH 

 Szanowni Państwo, 

Koło Naukowe Doktorantów oraz Wydziałowa Rada Samorządu Doktorantów, działające na Wydziale 

Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, mają zaszczyt zaprosić Państwa na VIII 

Międzynarodową Konferencję Doktorantów z okazji Dnia Hutnika 2018, która odbędzie się w dniach 7-8 czerwca 

2018 roku w Krakowie. 

Konferencja ma na celu umożliwienie doktorantom zaprezentowania swoich osiągnięć badawczych 

szerokiej, międzynarodowej publiczności.  

Obszar naukowy Konferencji to szeroko pojęte zagadnienia odlewnicze i metalurgiczne, obejmujące 

tematykę krzepnięcia i krystalizacji metali i stopów, obróbki cieplnej, mechanizacji i automatyzacji procesów w 

odlewni, robotyki i konstrukcji maszyn odlewniczych, technologii formy odlewniczej, symulacji komputerowych 

procesów odlewniczych, projektowania procesów odlewniczych, ochrony przed korozją, mas formierskich, 

właściwości materiałów, kompozytów, ochrony środowiska w odlewni i innych. 

Uczestnicy, w ramach bezpłatnego udziału w Konferencji, będą mogli przedstawiać wyniki swoich prac w 

formie 10-minutowych prezentacji ustnych lub posterów. Autorzy wszystkich prac będą mieć możliwość 

publikacji swoich referatów, po spełnieniu wymogów wydawniczych, na łamach czasopisma JOURNAL OF 

CASTING & MATERIALS ENGINEERING (JCME). 

 

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie swojego uczestnictwa wraz z przygotowanym abstraktem 

w terminie do 15 maja 2018 roku. Prosimy pamiętać, że oficjalnym językiem konferencji (prezentacje, postery i 

artykuły) jest język angielski. 

REJESTRACJA 
(kliknij żeby się zarejestrować!) 

 

 Organizatorzy:  

 

Wspierają nas: 

                            

 

Szczegółowy program Konferencji będzie dostępny na stronie10 maja. 

 

http://www.metalodlew.pl/
https://freewalkingtour.com/krakow/
https://journals.agh.edu.pl/jcme
http://www.odlewnictwo.agh.edu.pl/


 

 

 

Komitet Naukowy: 

 prof. dr hab. inż. Edward Guzik, 

 prof. dr hab. Mariusz Holtzer, 

 prof. dr hab. inż. Dariusz Kopyciński, 

 prof. dr hab. inż. Witold Krajewski, 

 prof. dr hab. inż. Józef Suchy, 

 dr hab. inż. Rafał Dańko, prof. nadzw. AGH, 

 dr hab. inż. Marcin Górny, prof. nadzw. AGH, 

 dr hab. Halina Krawiec, prof. nadzw. AGH,  

 dr hab. inż. Barbara Kalandyk, prof. nadzw. AGH, 

 dr hab. inż. Andriy Burbelko, prof. nadzw. AGH, 

 dr hab. inż. Janusz Lelito, prof. nadzw. AGH, 

 dr hab. inż. Maria Maj, prof. nadzw. AGH, 

 dr hab. Edyta Proniewicz, prof. nadzw. AGH, 

 dr hab. inż. Eugeniusz Ziółkowski, prof. nadzw. AGH, 

 dr hab. inż. Jerzy Zych, prof. nadzw. AGH, 

 dr hab. Beata Grabowska,  

 dr hab. inż. Jarosław Jakubski, 

 dr hab. inż. Dorota Kalisz, 

 dr hab inż. Katarzyna Major-Gabryś, 

 dr hab. inż. Maria Starowicz.  

 

Komitet Organizacyjny: 

 dr inż. Michał Szucki, 

 mgr. Agnieszka Tąta, 

 mgr. inż. Adrianna Kania, 

 mgr. inż. Jagoda Ryba, 

 mgr. inż. Natalia Kaźnica, 

 mgr. inż. Emilia Wildhirt,  

 mgr. inż. Tomasz Wiktor, 

 mgr. inż. Michał Balicki, 

 mgr. inż. Aleksandra Grabarczyk, 

 

  



 

INFORMACJE DODATKOWE: 

− Organizatorzy gwarantują pierwszym 20 osobom (decyduje kolejność zgłoszeń) możliwość prezentacji w 

formie wystąpienia ustnego, chyba że autor zadeklarował w zgłoszeniu przygotowanie posteru. Pozostali 

uczestnicy mają możliwość prezentacji naukowych dokonań w formie posterów. 

− Wystąpienia ustne i postery biorą udział w konkursie na najlepszą prezentację naukowych dokonań. 

Doktorant – autor najlepszej prezentacji ustnej i najlepszego posteru, wyłoniony decyzją jury 

konkursowego, otrzyma nagrodę. 

− Organizatorzy powołają jury konkursowe do wyboru najlepszej prezentacji ustnej i w formie posteru oraz 

podadzą do wiadomości uczestników regulamin konkursu do dnia 20 maja 2018 roku.  

− Na życzenie uczestnika wydaje się zaświadczenie potwierdzające udział w Konferencji. 

− W ramach udziału w Konferencji Uczestnicy zobowiązani są do pokrycia kosztów podróży oraz noclegów 

we własnym zakresie.  

− W ramach udziału w Konferencji Uczestnicy otrzymują: 

● materiały konferencyjne, 

● możliwość publikacji artykułów w czasopiśmie Journal of Casting & Materials Engineering po 

spełnieniu redakcyjnych warunków formalnych, 

● możliwość bezpłatnego udziału w dodatkowych atrakcjach, po wcześniejszym zgłoszeniu poprzez 

formularz zgłoszeniowy, ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

  



WYMOGI REDAKCYJNE: 

Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest terminowe zgłoszenie się poprzez formularz rejestracyjny:  

REJESTRACJA 
(kliknij żeby się zarejestrować!) 

Oraz przygotowanie materiałów w wyznaczonym terminie zgodnie z poniższymi wymogami: 

 

WAŻNE DATY: 

15.05.2018 – Termin zgłaszania artykułów, 

05.06.2018 – Termin nadsyłania prezentacji, 

07.06.2018 - Konferencja 

 

Prezentacja: 

● Język prezentacji: angielski, 
● czas prezentacji: 10 min, 
● format pliku prezentacji: .ppt, .pptx,  
● adres e-mail do wysyłki prezentacji: konferencjawo@agh.edu.pl z dopiskiem „prezentacja”, 
● termin nadsyłania prezentacji na podany wyżej adres e-mail: do 5 czerwca 2018 roku,  

uwaga: w dniu konferencji nie będzie możliwości zgrywania prezentacji. 

 

Poster: 

● Język posteru: angielski, 
● format: B2 (50x70 cm). 

 

Artykuł: 

● Język artykułu: angielski, 
● warunkiem publikacji referatu jest współautorstwo publikacji wraz z opiekunem naukowym lub 

promotorem pracy doktorskiej oraz spełnienie wszystkich wymogów formalnych czasopisma, w tym 

uzyskanie dwóch pozytywnych, niezależnych recenzji, 

● rejestracja artykułu pod adresem:  
https://journals.agh.edu.pl/jcme/user/register 

● termin rejestracji artykułu: 15.05.2018 r. 
 

 

 

W razie pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji pod adresem e-mailowym: 

konferencjawo@agh.edu.pl 

 

https://journals.agh.edu.pl/jcme/user/register

