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KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW LOGISTYKI
pragnie zaprosić na
V edycję Konferencji Studentów Logistyki

„Logistyka a Bezpieczeństwo 2014”

INFORMACJE O KONFERENCJI:
Konferencja Studentów Logistyki „Logistyka a Bezpieczeństwo” to przedsięwzięcie
realizowane w celu umożliwienia spotkania studentów wszystkich typów uczelni,
związanych z zagadnieniami logistyki oraz przedstawicieli świata biznesu.
Tematyka Konferencji co roku związana jest z aspektami bezpieczeństwa w szeroko
rozumianej logistyce. Podczas I dnia uczestnicy już po raz drugi będą mieli okazję
wziąć udział w konkursie, a najlepsi z najlepszych – wystąpić podczas Konferencji. Nie
sposób nie wspomnieć, iż najciekawsze artykuły zostaną opublikowane. Natomiast
II dnia zapraszamy Was na wycieczkę studyjną do Żandarmerii Wojskowej w Mińsku
Mazowieckim, gdzie czekać na nas będą praktyczne zadania logistyczne i pokazy
specjalne! Podczas Konferencji planujemy zwiedzić również Park Militarny Rembertów.

TERMIN:
10-11 kwietnia 2014 r.

MIEJSCE:
Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
Biblioteka Główna AON (budynek nr 14), Aula im. gen. broni Józefa Kuropieski

PROBLEMATYKA:
Tematem przewodnim Konferencji zawsze są aspekty bezpieczeństwa w logistyce.
Podczas V edycji chcemy zwrócić szczególną uwagę na BEZPIECZEŃSTWO:




ładunków w procesach transportowych,
w logistyce a konkurencyjność przedsiębiorstw,
logistycznych systemów informatycznych w
i przestępczości komputerowej.

aspekcie

cyberterroryzmu
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CELE KONFERENCJI:


umożliwienie spotkania środowiska studenckiego z przedstawicielami firm
i instytucji zajmujących się kwestiami bezpieczeństwa w logistyce,



stworzenie

okazji

do

czerpania

wiedzy

z

doświadczeń

renomowanych

przedsiębiorstw,


propagowanie zagadnień związanych z bezpieczeństwem w logistyce,



ułatwienie integracji studentów kierunków logistycznych z całej Polski.

KOSZT:
90 zł/os. opłata obejmuje udział w konferencji, wyżywienie, nocleg w hotelu,
udział w imprezie integracyjnej oraz specjalne atrakcje dla
uczestników (w tym wyjazd studyjny).
60 zł/os. opłata obejmuje udział w konferencji, obiad oraz wyjazd studyjny.

WYSTĄPIENIA STUDENCKIE:
Konkurs skierowany jest do przedstawicieli logistycznych kół naukowych z całej
Polski. W konkursie mogą wziąć udział maksymalnie dwie prace z każdego koła,
opracowane przez pojedynczych studentów lub zespoły dwuosobowe. Z opłaty
konferencyjnej może być zwolnionych maksymalnie dwóch uczestników konkursu
z danego Koła.
Tematyka
wystąpień musi ściśle nawiązywać do hasła konferencji: „Logistyka
a Bezpieczeństwo” oraz tegorocznego zakresu tematycznego. Spośród nadesłanych
artykułów wraz z prezentacjami specjalnie powołany zespół ekspertów wybierze kilka
najbardziej odkrywczych i interesujących prac – to właśnie ich autorzy wystąpią
podczas I dnia Konferencji i będą walczyć o zwycięstwo. Prelegentów i ich prace
oceniać będzie Komisja, w której skład wejdą wykładowcy akademiccy oraz
przedstawiciele branży TSL. Szczegółowe informacje znajdziecie w regulaminie
konkursu. Zachęcamy do wzięcia udziału!
Formularze zgłoszeniowe, artykuły oraz prezentacje multimedialne prosimy przesyłać
na adres:

lab.aon2014@gmail.com
w tytule wpisując nazwę Koła.
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TERMINARZ:
14.01.2014 r. przedstawienie szczegółowych informacji dot. uczestnictwa
w Konferencji „Logistyka a Bezpieczeństwo 2014”, ogłoszenie
tematyki konkursu oraz regulaminu,
24.02.2014 r. ostateczny

termin

nadsyłania

formularzy

zgłoszeniowych

(informacje na temat numeru konta zostaną wysłane zaraz po
otrzymaniu formularza),
10.03.2014 r. ostateczny termin uiszczenia opłaty konferencyjnej oraz
nadsyłania prac konkursowych (artykułów wraz z bibliografią
i prezentacji multimedialnych),
24.03.2014 r. ogłoszenie zakwalifikowanych prac konkursowych, których
uczestnicy wystąpią w panelu naukowym podczas I dnia
Konferencji,
10.04.2014 r. II dzień Konferencji – panel naukowy,
11.04.2014 r. II dzień Konferencji – wyjazd studyjny.

KONTAKT:
Na Wasze pytania zawsze chętnie odpowiedzą:
Weronika Kukla
Koordynator LaB
tel. kom.: 696-108-772
e-mail: weronikakukla@o2.pl
Patryk Auerbach
Koordynator LaB
tel. kom.: 506-525-006
e-mail: patryk.auerbach@gmail.com
Więcej informacji znajduje się na stronie www.knsl-aon.eu w zakładce LaB 2014
Dodatkowych informacji udzielamy również pod adresem lab.aon2014@gmail.com
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Do zobaczenia wkrótce!
KNSL AON
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