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Program konferencji 
 
Piątek 23 czerwca 2017r 

 

09:00 - 09.30  rejestracja uczestników 

10:00-10.15  oficjalne otwarcie konferencji 

10.15-12.30  I sesja 
12.30-13.30 lunch 

13.30-15.45  II sesja 

15.45-16.15 kawa 

16.15-17.15 prezentacja posterów 

21.00  spotkanie integracyjne 

 
Sobota 24 czerwca 2017r 

 

10.00-10.10 przywitanie uczestników 

10.10-12.30 III sesja 

13.00-13.45 lunch 
10.00-14.00  panel dyskusyjny  

14.00              rozdanie nagród 

Data i miejsce 
 
23-24 czerwca 2017 r. 

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, ul. 

Fabryczna 29/31 

 

 
Idea konferencji 
 
   Ideą konferencji jest wsparcie integracji 

środowiska naukowego z szeroko pojętym 

przemysłem.  Podczas wydarzenia Naukowcy 

uzyskają możliwość powiększenia swojego 

dorobku intelektualnego, wydania artykułu w 
monografii oraz nawiązania kontaktów z 

przemysłem.   

  Przedstawiciele różnych gałęzi przemysłu, 

posiądą szansę na zdobycie cennych 

kontaktów, wymiany poglądów oraz dyskusji 

na temat "Know How".  

Sesje tematyczne 
 
1. Logistyka Procesów Produkcyjnych. 

2. Zarządzanie Produkcją.  

3. Procesy Automatyzacji i Robotyzacji 

Procesów Produkcyjnych. 
4. Procesy Informatyzacji systemów 

produkcyjnych 

 

Publikacje 
 
Po sesjach wygłoszonych referatów zostanie 

wydana seria unikatowych publikacji, która 

liczy się do dorobku naukowego właściciela 

pracy. 
 

Terminy 
 
 Do 15.05.2017 - Zgłaszanie uczestników 

poprzez wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego znajdującego się na 

stronie: integralautomotive.pl lub przez 

wypełnienie formularza i przesłanie go 

drogą e-mailową na adres: 
sekretariat@fbri.pl 

 Do 15.05.2017 - Dokonanie opłaty 

konferencyjnej. 

 Do 18.05.2017 - Przesłanie do uczestników 

konferencji bądź uczelni faktur 
potwierdzających dokonanie płatności 

 Do 18.05.2017 - Przesyłanie artykułów 

naukowych na adres redakcja@fbri.pl 

 18.05. – 1.06.2017 Recenzja przesłanych 

artykułów  

 19.05.2017 Przesłanie do uczestników 
konferencji ( autorów ) arkuszy recenzji  

 19.05-24.05.2017 Czas  odpowiedzi 

autorów na ewentualne uwagi 

recenzentów. 

 



Komitet organizacyjny 
 
Przewodniczący - Szymon Potoniec 
Wiceprzewodniczący - dr.inż Piotr Kardasz 
Członek - dr inż Katarzyna Witczyńska 
Sekretarz - Mariusz Styczeń 

 
Rada Naukowa 
 
dr.inż Piotr Kardasz – przewodniczący Komitetu 

Naukowego 

prof. dr hab. inż. Volodymyr Pohrebennyk  

prof. dr hab. inż. Jiří Balla 
prof. dr hab. inż. Jiří Stodola 

prof. dr hab. inż. Vojtěch Hrubý 

prof. dr hab. inż. Peter Liptak 
prof. dr hab. inż.. Jozef Turza.  
dr hab. inż. Grzegorz Przybyła  

dr.inż. Štefan Pivko,  

dr.inż. Alena Breznicka, 

dr.inż. Danka Rakusova,  

dr inż. Hubert Zarzycki  

dr inż. Krzysztof Szczurowski  
dr inż. Marcin Jasiński  

dr inż. Andrzej Dyszewski  

dr inż. Aleksandra Szafrańska  

dr inż. Beata Lewczuk  

dr inż. Katarzyna Witczyńska 
dr inż. Paulina Mayer  

dr inż. Benedykt Bryłka 

mgr inż. Paweł Iljaszewicz  

mgr inż. Kamil Lubikowski  

mgr Ewa Kardasz 

Organizatorzy 

Fundacja Badań, Rozwoju i Innowacji 
Instytut Innowacyjności sp. z o. o. 

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu 

Fundacja KOBE 
 

 

  

 
Wrocław – Stolica Dolnego Śląska, 

jedno z najważniejszych miast dla Polskiej 
gospodarki i przemysłu. Europejska stolica 
kultury, szczyci się również mianem 
jednego z największych Polskich ośrodków 
akademickich, w którym kształci się 
niemalże 150 tysięcy studentów.  Wrocław 
jest niewątpliwie strategicznym miejscem 
dla wszelakich gałęzi przemysłu. 
Potwierdzeniem tego faktu jest najniższe 
od lat bezrobocie.  To tylko zaledwie część 
wyróżniających cech, które potwierdzają 
kluczowość lokalizacji w której odbywa się  
Konferencja „Integral Automotive.” 
 

Wyższa Szkoła Bankowa jest jedną z 

najbardziej prestiżowych niepublicznych 

uczelni nie tylko we Wrocławiu, ale 

i również w całej Polsce. WSB jest wysoko 

ceniona przez ogólnopolskie rankingi, 

studentów oraz ich pracodawców, którzy 

przyjmując do swoich firm absolwentów 

wrocławskiej Wyższej Szkoły Bankowej, 

zapewnili sobie profesjonalizm ze strony 

młodej, wykwalifikowanej kadry. Wyższa 

Szkoła Bankowa jako uczelnia jest bardzo 

otwarta na współpracę z wieloma gałęziami 

biznesu, czego dowodem jest współpraca z 

ogromną ilością firm z Polski i całego 

świata. Mamy niezwykły zaszczyt oraz 

przyjemność z możliwości organizacji 

naszej konferencji na terenie jednej 

z najlepszych uczelni w Polsce. 
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