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Na konferencje, warsztaty i wystawę w ramach Panelowych Spotkań Dyskusyjnych PSD-2018

Głównym celem PSD  2018 jest upowszechnianie znaczenia 

osiągnięć na uko wych, a tak że wy mia na do świad czeń oraz in te gra 
cja stu den -tów, doktorantów i młodych naukowców. Rezultatem 
udziału w wy-darzeniu jest możliwość nawiązanie kontaktów z
przedsiębiorcami, stworzenie interdyscyplinarnych zespołów 
badawczych oraz zdefi-niowanie obszarów ich możliwej 
współpracy.

Panelowe Spotkania Dyskusyjne „Innowacje w praktyce”
umożliwią uczestnikom prezentację prac badawczych 
i przeglądowych w postaci wystąpień lub posterów oraz 
umieszczenie streszczeń prac w materiałach konferencyjnych. 
Najlepsze prace zostaną opublikowane w wybranych 
czasopismach naukowych (wymagana dopłata).

za pra sza my:
• pra cow ni ków przed się biorstw prze my sło wych,
• pra cow ni ków na uko wych z uczel ni i in sty tu tów,
• dok to ran tów, stu den tów oraz stu den tów z kół na uko wych.

PSD-2018 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 2018– dr hab. inż. Tomasz Klepka, prof. PL 
PL tel.: 502265207, e-mail: tklepka@gmail.com

Konferencji– sesji plenarnej lub posterowej podczas VOgólnopolskiej Konferencji Naukowej, w ramach której
możliwe jest pozyskanie nowej wiedzy oraz umiejętności w zakresie innowacji w szerokim ujęciu obejmującym
wiedzę: inżynierską, medyczną , humanistyczną....

Udział w PSD 2018 daje możliwość uczestnictwa w:

Wy sta wie In no wa cyj nych Roz wią zań Urzą dzeń i No wych Tech no lo gii (2 dni) –pre zen ta cja naj now szych roz wią -
zań oraz pro jek tów, któ rych au to ra mi są pra cow ni cy przed się biorstw prze my sło wych, na ukow cy, a tak że stu den ci,
dok to ran ci oraz stu den ci z kół na uko wych

Warsztatach– uzyskanie wiedzy praktycznej między innymi z zakresu:
-Design Thinking w praktyce,

- Ochrona pomysłu w polskim prawie,

- Innowacje w transporcie i motoryzacji,

- Diagnostyka i postępowanie w krwotokach,

- Znaczenie krwi i preparatów krwiopochodnych w chirurgii i medycynie,

Spo tka niach Pa ne lo wych Na uka -Biz nes – kon sul ta cje z pra cow ni ka mi uczel ni tech nicz nych oraz in sty tu tów 
ba daw czych PAN O/Lu blin, trans fer in no wa cyj nych tech no lo gii re ali zo wa nych przez przed się bior stwa.


