KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW
LOGISTYKI
Instytut Logistyki Wydział Zarządzania i Dowodzenia
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Zaprasza na IX edycję Ogólnopolskiej
Konferencji Naukowej Studentów
Logistyki
„LOGISTYKA a BEZPIECZEŃSTWO”
19 – 20 kwietnia 2018 roku
„Wykorzystanie nowoczesnych
technologii w logistyce XXI w. –
możliwości i zagrożenia”

KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW LOGISTYKI
al. Gen. A. Chruściela „Montera”103, 00–910 Warszawa/ b.22 s.010A
knsl@akademia.mil.pl/www.knsl.eu/www.facebook.com/ASZWOJ.KNSL

INFORMACJE O KONFERENCJI
Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów Logistyki „Logistyka
a Bezpieczeństwo” to dwudniowe przedsięwzięcie realizowane od 2010 roku
w celu umożliwienia spotkania studentów wszystkich typów uczelni,
zainteresowanych logistyką, a także zaproszonych przedstawicieli świata
biznesu. Od lat podczas Konferencji podejmowane są problemy
bezpieczeństwa w szeroko rozumianej logistyce, rozpatrywane w różnych
aspektach.
I dzień Konferencji utrzymany jest w ściśle naukowym charakterze.
Przedstawiciele kół naukowych oraz prelegenci firm sponsorujących
prezentują wybrane przez siebie zagadnienia dotyczące tematu przewodniego
konferencji. Studenci z całej Polski rywalizują w konkursie na najlepszy
referat i wystąpienie. Nadesłane wcześniej prace są recenzowane przez
Komisję złożoną z pracowników naukowych Akademii Sztuki Wojennej.
II dnia Konferencji planujemy dodatkowe atrakcje dla uczestników.

PROBLEMATYKA
Tematem przewodnim jest: „Wykorzystanie nowoczesnych technologii
w logistyce XXI w. – możliwości i zagrożenia”.

CEL KONFERENCJI
Studenckie spotkanie w warszawskim Rembertowie to niezwykła okazja
do wymiany poglądów i integracji przedstawicieli środowiska akademickich,
a także firm i instytucji zajmujących się, w różnych wymiarach,
bezpieczeństwem w logistyce. „Logistyka a Bezpieczeństwo” to również
konfrontacja poglądów, okazja do podjęcia ważnych tematów i dyskusji.
Studenckie życie to nie tylko nauka, „Logistyka Bezpieczeństwo” to świetna
okazja do zrzeszania się studentów z całej Polski i poznania Warszawy
w wiosennej scenerii.

TERMIN
19– 20 kwietnia 2018r.

MIEJSCE
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Biblioteka Główna ASzWoj (aula nr 30/14).
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TERMINARZ
 Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Konferencji (która
obejmuje: pakiet gadżetów konferencyjnych, obiad, udział w imprezie
integracyjnej, wyjazd studyjny drugiego dnia) proszone są o wysłanie
maila zgłoszeniowego na adres knsl@akademia.mil.pl.
Maila należy zatytułować: Zapisy ASzWoj - LaB 2018, natomiast
w treści należy umieści swoje dane osobowe (imię, nazwisko, rok,
stopień oraz kierunek studiów);
 19.03 - start zapisów;
 06.04 - ostatni dzień zapisów.

KONTAKT
Zapisy i dodatkowe pytania proszę kierować na adres: knsl@akademia.mil.pl
lub pod numery telefonu:
MONIKA KULESZA
tel. kom.: 507-514-164
KAROLINA LENKIEWICZ
tel. kom.: 501-572-913

Do zobaczenia już wkrótce!
Zespół KNSL
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