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INFORMACJE
Transport szynowy czeka na specjalistów i wizjonerów, którzy swoją odwagą
i determinacją zrewolucjonizują tą wspaniałą, lecz dzisiaj silnie niedocenianą gałąź
transportu. Zgodnie z tą ideą zadecydowaliśmy o organizacji wydarzenia z myślą
o społeczności, która w przyszłości będzie stanowić trzon naukowy tej branży.
Zalecona przez Unię Europejską wielowątkowa reforma transportu szynowego, poprzez
szereg ustaw oraz rozporządzeń (zwanych dla uproszczenia czwartym pakietem kolejowym)
wpłynie istotnie na funkcjonowanie tej gałęzi transportu. Temat ten wzbudza wiele
kontrowersji, zarówno z perspektywy przeciwników liberalizacji, jak również
ich zwolenników.

Międzynarodowe Koło Naukowe Transportu Szynowego InterRail
oraz Katedra Transportu Szynowego Akademii WSB w Dąbrowie
Górniczej, zapraszają studentów do aktywnego włączenia
się w dyskusję na temat liberalizacji rynku kolejowego, poprzez udział
w bezpłatnej Studenckiej Konferencji Naukowej pt. „Liberalizacja
rynku transportu szynowego” w dniu 3 grudnia 2018 roku.

ORGANIZATORZY
Komitet Naukowy:
Prof. dr hab. inż. Marek Sitarz – przewodniczący
Prof. nadzw. dr hab. inż. Katarzyna Chruzik
Dr inż. Marzena Graboń-Chałupczak
Dr inż. Wojciech Gamon – sekretarz
Dr inż. Arkadiusz Kampczyk
Dr inż. Aleksander Drzewiecki
Dr inż. Tomasz Kuminek
Dr inż. Paweł Rolek
Dr inż. Rafał Wachnik
Mgr inż. Krzysztof Plewa

Komitet Organizacyjny:
Piotr Kwietniewski – przewodniczący
Marcin Grupiński
Michał Murat
Łukasz Gemza
Mateusz Klucha
Kamil Smolarczyk

Radosław Wadoń
Erwin Obrusznik
Jarosław Synyszyn
Mgr inż. Damian Biel
inż. Katarzyna Dybeł

Kontakt: kontakt@interrail.com.pl, Katedra Transportu Szynowego – tel. 664167925

TEMATYKA
Kluczowym elementem organizowanej konferencji naukowej będzie prezentacja referatów
przygotowanych przez uczestników wydarzenia, obejmujących zagadnienia związane
z liberalizacją rynku transportu szynowego

Obszar tematyczny:
Liberalizacja rynku transportu szynowego
Usługi przewozowe w transporcie szynowym
Eksploatacja oraz zarządzanie infrastrukturą kolejową
Homologacja pojazdów kolejowych
Systemy informatyczne w transporcie szynowym
Bezpieczeństwo w transporcie szynowym
Certyfikacja w transporcie szynowym
Organizacja i technologia transportu szynowego
Geodezja, diagnostyka transportu szynowego
Najlepsze referaty w ocenie Komitetu Naukowego zostaną opublikowane
w czasopiśmie „Technika Transportu Szynowego”

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenie uczestnictwa w wydarzeniu odbywać się będzie poprzez adres e-mail:

kontakt@interrail.com.pl

do 31 października

Zgłoszenie uczestnictwa

do 9 listopada

Przesłanie abstraktów

do 14 listopada

Akceptacja zgłoszeń
i abstraktów

do 30 listopada

Przesłanie
treści referatu

3 grudnia

Konferencja

Klauzule Informacyjne
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
1. Administratorem Danych gromadzonych w Uczelni jest Rektor AWSB.
2. Siedziba Administratora Danych: Akademia WSB, ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza.
3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować po adresem
iod@wsb.edu.pl.
4. Zgromadzone przez Administratora Danych dane, mogą zostać udostępniane odbiorcom tylko i wyłącznie na
podstawie przepisów prawa.
5. Odbiorcami danych mogą być instytucje do tego uprawnione.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
7. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.
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