
I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA
NAUKOWA TRANSPORTU 

ULTra 2020



O konferencji:

Temat konferencji:
"Kierunki rozwoju logistyki, transportu 

i urbanistyki XXI wieku"
 

Miejsce obrad:
Międzywydziałowe Centrum 

Edukacyjno-Badawcze „Działownia”
Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
 

Termin obrad:
19-20 marca 2020r.

 



Tematyka konferencji:
Panel 1: Logistyka:

Zarządzanie łańcuchem dostaw
Nowoczesne rozwiązania produkcyjne i magazynowe

Logistyka rewersyjna
Przemysł 4.0

Symulacja komputerowa w systemach logistycznych
Ekologiczne rozwiązania w logistyce i spedycji

 
Panel 2: Transport pasażerski:
Inteligentne systemy transportowe (ITS)

Elektromobilność
Kolej jako kręgosłup transportowy miast 

Nowoczesne systemy zarządzania w transporcie pasażerskim
Transport kolejowy 

Pojazdy transportu zbiorowego
Rozwój rynku transportu lotniczego

Systemy bezpieczeństwa w transporcie
Narzędzia integracji systemów transportowych
Pojazdy autonomiczne w komunikacji miejskiej

Centralny Port Komunikacyjny

 
Panel 3: Urbanistyka:

Integracja przestrzeni miejskiej z siecią transportową
Narzędzia i systemy wspierające planowanie przestrzeni

Rewitalizacja obszarów miejskich
Ochrona środowiska w przestrzeni miejskiej

Zarządzanie mobilnością
Smart city

 



Terminarz:

- 31 stycznia 2020 - termin zgłoszenia uczestników
czynnych i wysłania tematów referatów

 
- 14 lutego 2020 - termin zgłoszeń uczestników

biernych (bez referatów)
 

- 19 lutego 2020 - termin wysłania referatów
 

- 9 marca 2020 - ogłoszenie listy zakwalifikowanych
referatów

 
- 9-16 marca 2020 - czas na dokonanie opłaty

konferencyjnej i nadesłanie prezentacji
 

- 19-20 marca 2020 - I Ogólnopolska Konferencja
Naukowa Transportu ULTra

 



Opłaty:

- 150 zł dla uczestnika z noclegiem
 

- 100 zł dla uczestnika bez noclegu
 

- 0 zł dla osób z zakwalifikowanymi do wygłoszenia
referatami

 
 

Opłata obejmuje:

- możliwość udziału w konferencji i warsztatach
 

- zapewniony obiad oraz przerwy kawowe
 

- materiały konferencyjne
 

- integrację uczestników
 



Zgłoszenia:
- Liczba autorów jednego referatu nie może być

większa niż 2 osoby
- Na każdego 1 członka Koła Naukowego z referatem
zapraszamy na konferencję do 5 członków Koła jako

uczestników biernych bez referatu
- Termin nadsyłania zgłoszeń tematów na referaty

upływa 31 stycznia 2020r.
- Zgłoszenia mogą być dokonywane przez formularz: 

https://forms.gle/cAyq3ojQatMh2NEv7
 
 

e-mail: 
konferencja@transit.edu.pl

 
FB: 

facebook.com/knt.transit
 

WWW: 
www.transit.edu.pl

 
 

Kontakt:



DO ZOBACZENIA 
W KRAKOWIE!


