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ZAPROSZENIE NA SEMINARIUM
Szanowni Inżynierowie i Technicy,
Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie Inżynierȯw i Technikȯw Polskich we Francji w ramach Jubileuszu 100
lecia istnienia i działalności we Francji organizuje Seminarium poświęcone 4.0 rewolucji
przemysłowej i jej stanu aktualnego w świecie.
Odbędzie się ono w Bibliotece Polskiej w Paryżu w dniu 14 pażdziernika 2017r. od
godz. 10:00 do 13:00.
Po Seminarium nastąpi otwarcie wystawy poświęconej 100 leciu istnienia
i działalności SITPF we Francji i w Europie zakończone cocktailem.
Dla osób zainteresowanych będzie istniała możliwość zwiedzania Muzeum Adama
Mickiewicza i Fryderyka Chopin’a w Bibliotece Polskiej.
Organizując to Seminarium z okazji 100 lecia SITPF, chcielibyśmy skorzystać z
obecności w Paryżu naukowców i inżynierów polskich i polonijnych z całego świata, aby
podzielić się wspólnie ideami dotyczącymi 4.0 rewolucji przemysłowej i dalszego jej rozwoju.
Zagadnienia, które mogą stanowić przedmiot referatów :
• numeryzacja
• robotyzaja
• komunikacja
• sztuczna inteligencja
• inne
Seminarium to pozwoli przybliżyć wszystkim uczestnikom stan aktualny tych ogromnych
wyzwań XXI wieku w krajach, w ktȯrych żyjecie.
W załączonym formularzu zgłoszeniowym, który należy wypełnić i odesłać
Organizatorom, znajdziecie wszystkie niezbędne informacje do sporządzenia dokumentów
konferencyjnych. Niemniej, pozostajemy do dyspozycji odnośnie wszelkich informacji
dodatkowych.
Dodatkowych informacji udziela SITPF:
Prezes – mgr inż. Lucjan Sobkowiak, tel. +33 6 07 30 96 97
Wiceprezes – mgr inż. Janusz Ptak, tel. : +33 2 32 28 25 30 / + 33 6 87 56 81 70
Sekretarz - mgr inż. Krystyna Liziard, tel. +33 6 60 30 65 80
Za Zarząd SITPF

mgr inż. Lucjan Sobkowiak
Prezes

ZGŁOSZENIE NA SEMINARIUM
« 4.0 rewolucja przemysłowa –
stan akualny w świecie »
Imię i nazwisko …………….……………………………...………………………
Tytuł naukowy……………………..……………………..…………………………
Miejsce pracy……………….……………………………..…………………………
Stanowisko………………….……………………………..…………………………
Dane korespondencyjne :
Ulica, N°.…………………….……………………………..…………………………
Kod pocztowy ..………..…

Miejscowosc ..………………….…………..……………….

Kraj …………………………………………..
Tel. ……………………………

Mob. ……………………………

Email : …………………………………………….……..……………..
 Uczestniczy w Seminarium
 Wygłosi referat :
Tytuł referatu : ……………………………………………………………………………...……………………………….
Osoby zainteresowane wygłoszeniem referatu winny dostarczyc w formie elektronicznej :




Streszczenie i notę biograficzną do dnia : 20.08.2017
Artykuł kompletny do dnia :

30.09.2017

e-mailem do SITPF na adres : sitpf95@gmail.com lub sobluc@free.fr
Objetosc dokumentow ( ilosc znakow ze spacjami) :
• streszczenie
– 1 000 max
• nota biograficzna – 1 500 max
• artykuł
– 10 000 max
Dokumenty winne byc zredagowane w jednym z dwoch jezykow: polskim lub angielskim.
Teksty muszą byc we formacie WORD. Zdjęcia nalezy dostarczyc we formacie JPG jako pliki
oddzielne (nie wkomponowane do tekstu).
Prezentacja w Power Point. Czas prezentacji – 20 min. max (PC i rzutnik video zostaną
dostarczone przez Organizatorow).
Organizatorzy (SITPF) będą chcieli wykorzystac powyzsze elementy w broszurze
seminaryjnej. Z tego względu Autorzy są proszeni o podpisanie ponizszej deklaracji:
Ja nizej podpisany ………………………………………………. zaswiadczam, ze jestem autorem
(włascicielem) dostarczonych przeze mnie dokumentow oraz ze w/w dokumenty nie są
objęte prawami autorskimi osob trzecich. Jednoczesnie wyrazam zezwolenie na ich uzycie
przez SITPF do broszury seminaryjnej.
Data ……………………………….

Podpis ………………………………….

