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Termin przesłania referatu (max do 10 stron)
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Uczestnicy mają możliwość zgłoszenia artykułów do następujących wydawnictw (warunkiem
publikacji jest uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji):
 w języku polskim: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego Ekonomika Transportu i
Logistyki (publikacja za 8 pkt. w zgodnie z Komunikatem MNiSW z 9.12.2016 r.);
 w języku angielskim Conference Proceedings publikowane przez wydawnictwo Springer w
serii
„Springer
Proceedings
in
Business
and
Economics”
http://www.springer.com/series/11960 (materiały konferencyjne zostaną zgłoszone do
oceny i indeksowania w Web of Science Core Collection, SCOPUS oraz SpringerLink).
Uwaga: Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie karty zgłoszenia dostępnej na stronie
konferencji: www.transopot.ug.edu.pl. Abstrakty i artykuły ze streszczeniem w języku polskim
i angielskim należy przesłać na adres e-mail konferencji: transopot@ug.edu.pl z dopiskiem
TranSopot 2018. Wymogi edytorskie są dostępne na stronie konferencji.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1.

Opłata konferencyjna wynosi:






pełna opłata 1100 zł;
dla doktorantów i asystentów 800 zł;
publikacja dodatkowego artykułu 600 zł;
opłata dla współautora, za udział w konferencji 800 zł;
publikacja artykułu bez uczestnictwa w konferencji 600 zł;

KONFERENCJA NAUKOWA

WYZWANIA ROZWOJU TRANSPORTU

Opłata obejmuje udział w konferencji, materiały konferencyjne, recenzję artykułów, przerwy
kawowe, obiady, uroczystą kolację w pierwszym dniu konferencji, wyjazd studyjny pod
hasłem Gdańsk- różne oblicza miasta w drugim dniu konferencji.

W XXI WIEKU

Dojazd i zakwaterowanie na koszt własny.
Miejsce konferencji: Wydział Ekonomiczny UG w Sopocie, ul. Armii Krajowej 119/121.
Wszelkich informacji udziela Biuro Konferencji: transopot@ug.edu.pl, tel.: 58 523 13 45.

www.transopot.ug.edu.pl

ADRES BIURA KONFERENCJI:
WYDZIAŁ EKONOMICZNY
Sekretariat Katedr Transportu i Logistyki
ul. Armii Krajowej 119/121, 81– 824 SOPOT
Tel. 58 523 1345; e-mail:
transopot@ug.edu.pl
z dopiskiem: TranSopot 2018

KONTO BANKOWE KONFERENCJI
Bank PeKaO IV O/Gdańsk
59 1240 1271 1111 0010 4368 2415
Uniwersytet Gdański
ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk
z dopiskiem:
K319-18 TranSopot2018, Imię i nazwisko

Sopot, 28-30 maja 2018 r.

Mamy zaszczyt zaprosić Panią/Pana do udziału
w Konferencji Naukowej
KLUCZOWE OBSZARY TEMATYCZNE:

WYZWANIA ROZWOJU TRANSPORTU W XXI WIEKU
organizowanej przez Katedry Transportu i Logistyki UG
w dniach 28-30 maja 2018 r.

I.

Zrównoważony rozwój transportu:

 strategie zrównoważonego rozwoju transportu na obszarach miejskich
i pozamiejskich;

 instrumenty internalizacji kosztów zewnętrznych transportu;
 promowanie proekologicznych zachowań w transporcie;
 poprawa efektywności energetycznej transportu.

CELE KONFERENCJI:






Wymiana poglądów i dyskusja nad współczesnymi kierunkami rozwoju
transportu;
Upowszechnienie wyników badań własnych oraz dyskusja nad nowymi
kierunkami badawczymi;
Integracja środowisk naukowych i praktyków gospodarczych;
Płaszczyzna wymiany myśli i sposobności podzielenia się efektami pracy
naukowej z naukowcami z różnych ośrodków naukowych i praktykami
gospodarczymi;
Umożliwienie doktorantom i asystentom zdobycia pierwszych doświadczeń
w referowaniu wyników badań własnych i opublikowania artykułów
w recenzowanych publikacjach.
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II.

Innowacje i postęp techniczny w transporcie:







III. Przedsiębiorstwa transportowe przyszłości - przesłanki rozwoju uwarunkowania przetrwania:






IV.
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mgr
mgr
mgr
mgr
mgr

Aleksandra Gus-Puszczewicz
Ewelina Mandera
Agnieszka Ważna
Paweł Gałka
Aleksander Jagiełło

innowacje w zakresie infrastruktury i środków transportu;
inteligentne systemy transportowe;
innowacje w zakresie procesów transportowych;
nowe koncepcje organizacji i zarządzania transportem;
innowacje w zakresie finansowania transportu.






V.

szanse korzystania z nowej perspektywy programowania 2014-2020;
strategiczne programowania własnej pozycji w gospodarce globalnej po 2021 r.;
procesy konsolidacyjne przedsiębiorstw transportowych;
programowane specjalizacje organizatorskie i operatorskie przedsiębiorstw
transportowych;
modele funkcjonalne przedsiębiorstw transportowych.
Finansowanie rozwoju transportu z udziałem środków Unii Europejskiej
w perspektywie 2014-2020:
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko;
Fundusz Transeuropejska Sieć Transportowa;
Fundusze dla małych projektów transportowych;
Instrument „Łącząc Europę”;
Mechanizmy hybrydowe partnerstwa publiczno-prywatnego
publiczno-prywatne w transporcie.

i

partnerstwa

Sesja dla doktorantów i asystentów: ma na celu rozpowszechnianie
wyników badań naukowych w powyżej nakreślonych obszarach
tematycznych prowadzonych przez naukowców nieposiadających
stopnia doktora.

