
 

KOMUNIKAT 
 

Komitet Organizacyjny XXII Słupskiego Forum Motoryzacji ma zaszczyt zaprosić Państwa 

  do opracowania artykułu i wygłoszenia referatu  na  Konferencji  nt.: 
 

„INNOWACJE W KONSTRUKCJI SAMOCHODÓW A OCHRONA ŚRODOWISKA” 

Słupsk, 31 maja 2019 rok  
 

Zakres tematyczny konferencji: 
 

1.  Wpływ technologii wytwarzania i napraw pojazdów mechanicznych na bezpieczeństwo. 

2. Stan techniczny, diagnostyka pojazdów. 

3. Warunki eksploatacji pojazdów a ochrona środowiska. 

4. Inżynieria ruchu drogowego.  

5. Recykling pojazdów, urządzeń i części samochodowych w powiązaniu z ochroną środowiska. 

6. Współczesne technologie w motoryzacji. 

7. Nowoczesne metody pomiaru emisji substancji szkodliwych i cząstek stałych przez silniki spalinowe. 

8. Ratownictwo drogowe – stan obecny i nowe tendencje. 

9. Marketing samochodowy a sprzedaż nowych i używanych pojazdów. 

10. Współczesne paliwa i ich wpływ na środowisko. 

11. Logistyka i spedycja. 

12. Rekonstrukcja wypadków. 

13. Likwidacja szkód. 

14. Technologie mobilne w motoryzacji. 

15. Rzeczoznawstwo samochodowe. 

16. Ekonomika transportu. 

17. Transport modalny. 

18. Projektowanie i CAD w motoryzacji. 

19. Modelowanie, symulacja i optymalizacja komputerowa w motoryzacji. 

20. Historia motoryzacji. 

21. Wpływ konferencji na rozwój Słupskiej infrastruktury wspomagającej rozwój miejscowego potencjału branży 

motoryzacyjnej. 

22. Rozwój infrastruktury komunikacyjnej  w Polsce. 

23. Wpływ rozwoju infrastruktury komunikacyjnej na skuteczność użytkowania pojazdów i jej konsekwencje  

w zakresie ochrony środowiska (mniejsze zużycie paliwa i emisji gazów cieplarnianych). 

 

Konferencja  już po raz dwudziesty pierwszy odbywać się będzie w Ratuszu Miejskim  pod  

przychylnym okiem Prezydenta Miasta Słupska, Starosty Słupskiego i patronatem naukowym Polskiej 

Akademii Nauk, a artykuły będą opublikowane  przez AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy 

Transportowe (7 pkt. według skali ocen czasopism naukowych MNiSW).  
 

Opłaty za udział w konferencji:  

- za opublikowanie artykułu* i wygłoszenie referatu na konferencji    –    250,00 zł + VAT 

- za opublikowanie artykułu* (bez wygłoszenia referatu)    -     350,00 zł + VAT 
 

Opłaty należy przekazać na konto bankowe: Rada Regionalna FSNT-NOT Słupsk BANK PeKaO SA O/Słupsk      

61 1240 5790 1111 0000 5383 5264  po otrzymaniu faktury VAT.  

Prosimy o nadsyłanie formularzy zgłoszeniowych do dnia 26 kwietnia 2019r.  

Termin nadsyłania artykułu  upływa z dniem 06 maja 2019r. 

Wymagania dotyczące  artykułów zostaną przesłane  po otrzymaniu zgłoszenia na podany  przez Państwa adres e-mailowy. 

* artykuł powinien  mieć parzystą liczbę stron i nie przekraczać 6 stron. 

. 


