
KONFERENCJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE 2019 

Lp. Data Tytuł Tematyka konferencji 

1.  
03 - 08.02.2019 

European Winter Conference on Plasma 
Spectrochemistry 2019 

plazmowa spektrochemia analityczna oraz powiązane techniki spektrometrii mas i 
spektroskopii optycznych 

2.  31.03 - 02.04.2019 8th General Assembly sustainably SMART realizacja projektu HORYZONT 2020 Grant Agreement numer 680604 

3.  02 - 04.04.2019 Eurocoke Summit 2019 nowe rozwiązania techniczne przemysłu koksowniczego na świecie 

4.  

02 - 03.04.2019 III Kongres Elektryki Polskiej 

- przemysł elektrotechniczny i elektroenergetyka;  
- inżynieria elektryczna w transporcie;  
- elektronika, telekomunikacja i informatyka;  
- kształcenie kadr elektryków oraz rola Stowarzyszenia w tym procesie;  
- historia elektryki i SEP – w związku z jubileuszem 100-lecia SEP 

5.  
15 - 16.05.2019 

Electronics Materials & Processes for Space 
(EMPS) Workshops 2019 

materiały i procesy elektroniczne dla kosmosu 

6.  

21 - 22.05.2019 IMPACT '19  

- fintech & e-commerce - przyszłość sektora finansów - applied AI - sztuczna 
inteligencja  
- mobility rEVolution - rewolucja w technologii transportowej, silniki elektryczne, 
nowe modele biznesowe, zmiany w trendach i zapotrzebowanie na nowe źródła 
energii. - digital state - cyfryzacja usług administracji publicznej  
- next health - biotechnologia farmaceutyczna i rewolucja cyfrowa  
- space odyssey - dyskutując o przyszłości sektora kosmicznego  
- digital industry - czwarta Rewolucja Przemysłowa  

7.  
22 - 24.05.2019 

Sympozjum Techniczne dla Służb Elektrycznych 
Kopalń Węgla Kamiennego 

przegląd aktualnej oferty producentów urządzeń elektroenergetycznych dla 
górnictwa 

8.  

27 - 29.05.2019 
XXV Jubileuszowe Seminarium Naukowo-
Techniczne „SEMAG 2019” 

- eksploatacja i tendencje rozwojowe nowoczesnych urządzeń i układów 
napędowych maszyn górniczych, 
- przewodowe i bezprzewodowe systemy transmisji danych, 
- rozdzielnice SN w przemysłowych systemach dystrybucji energii elektrycznej, 
- jakość energii elektrycznej i jej nowoczesne metody pomiarowe, 
- aktywna kompensacja mocy biernej w układach zasilania z odbiorami nieliniowymi 
oraz nowe rozwiązania układów i elementów elektroenergetycznej automatyki 
zabezpieczeniowej, 
- detekcja wysoko rezystancyjnych i łukowych zwarć doziemnych w sieciach 
średniego napięcia oraz aktualne problemy bezpieczeństwa pracy podczas 
eksploatacji urządzeń elektrycznych 



9.  

30 - 31.05.2019 

Summer XLIV-th IEEE-SPIE Joint Symposium on 
Photonics, Web Engineering, Electronics for 
Astronomy and High Energy Physics 
Experiments, Wilga 2019  

komunikacja i sensory - technologie i zastosowania 

10.  02 - 06.06.2019 World Social Marketing Conference rozpowszechnianie i pielęgnowanie dobrych praktyk w marketingu społecznym 

11.  
03 - 04.06.2019 CONFIDENCE 2019 

celem konferencji  CONFidence Class było edukowanie młodego pokolenia w zakresie 
cyberbezpieczeństw 

12.  

03 - 07.06.2019 

Training School on Nanomaterials synthesis and 
advenced  characterization techques at 
nanometer and stomic scale  

nanomateriały - synteza oraz zaawansowana charakteryzacja w skali nanometrowej i 
atomowej 

13.  09 - 12.06.2019 XXIX Sympozjum Środowiskowego PTZE'2019 zastosowania elektromagnetyzmu we współczesnej inżynierii i medycynie 

14.  

24 - 26.06.2019 

MICROTECHNOLOGY AND THERMAL 
PROBLEMS 
IN ELECTRONICS - MICTROTHERM 2019 

mikrotechnologia oraz problemy termiczne w elektronice 

15.  

26 - 28.06.2019 
XXXIII Krajowe Sympozjum Przekładnikowe i 
Kompatybilności ROCHNA '2019  

wymiana doświadczeń pomiędzy inżynierami z przemysłu a pracownikami 
naukowymi, dotycząca głównie nowych trendów w dziedzinie projektowania a tak, że 
zastosowań przekładników 

16.  
04 - 05.07.2019 

VII Kongres Polskiego Towarzystwa 
Próżniowego 

- Techniki Próżni, 
- Nauki o Powierzchni, Cienkich Warstw,- 
- Plazmowej Inżynierii Powierzchni. 

17.  

29 - 31.08.2019 

19 International Symposium on 
Electromagnetic Fields in Mechatronics, 
Electrical and Electronic Engineering  ISEF 2019 

zastosowań pól elektromagnetycznych w mechatronice, elektrotechnice i elektronice 

18.  

04 - 06.09.2019 43rd IMAPS Poland Conference 2019 

- technologie warstwowe 
- modelowanie, projektowanie i symulacja struktur, elementów i układów 
warstwowych  
– współczesne technologie multichipów wielowarstwowych 
- charakteryzacja elektryczna, optyczna, mechaniczna i termiczna struktur i układów 
warstwowych  
- montaż w elektronice, mikrosystemach i fotonice  
- czujniki cienko- i grubowarstwowe Jakość i niezawodność struktur warstwowych i 
procesów montażu  
- edukacja w elektronice 



 

19.  

15 - 20.09.2019 

9th IEEE International Conference on 
Nanomaterials: Applications & Properties - NAP 
2019 

- nanomateriały - ich zastosowania i własności. 
 - techniki analityczne przeznaczone do badania nanomateriałów. 

20.  
15 - 20.09.2019 

22nd European Microelectronics and Packaging 
Conference (EMPC) & Exhibition 

technologie konstrukcji struktur podzespołów i połączeń mikroelektronicznych 

21.  
17.09.2019 Kongres Odpowiedzialność Społeczna Nauki popularyzacja nauki oraz dyskusja o strategii polskich uczelni w tym zakresie 

22.  

17 - 21.09.2019 

Scientific and Technical Progress in Ferrous 
Metallurgy 
The 4th International Scientific and Technical 
Conference 

postęp naukowo-techniczny w przemyśle metalurgicznym 

23.  
18 - 20.09.2019 

XII Krajowe Warsztaty Kompatybilności 
Elektromagnetycznej 

konferencja o charakterze szkoleniowym i naukowym, popularyzująca problematykę 
badania i zapewniania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) urządzeń, 
systemów i instalacji 

24.  
24 - 27.09.2019 European Research and Innovation Days 

współtworzenie i budowanie strategicznych priorytetów na pierwsze 4 lata programu 
Horizon Europe (2021-2017) 

25.  
07 - 08.11.2019  

10. EUROPEJSKIE FORUM MARKETINGU 
INSTYTUCJI NAUKOWYCH I BADAWCZYCH 

celem Forum była prezentacja najnowszych wyników badań oraz rozwiązań 
praktycznych stosowanych przez instytucje naukowe i badawcze 

26.  

27.11.2019  

IX Konferencję EIT-2019 „WPŁYW 
BEZPRZEWODOWYCH TECHNOLOGII 
TELEINFORMATYCZNYCH NA ŻYCIE 
WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA"  

- bezprzewodowe systemy teleinformatyczne, 
- teleinformatyka w diagnostyce medycznej i leczeniu, 
- systemy inteligentnego transportu ze wsparciem radiokomunikacji, 
- inteligencja w systemach energetyki przyszłości, 
- bezpieczeństwo w lokalnej i globalnej cyberprzestrzeni 

27.  

08 - 10.12.2019 15th Selected Issues of Electrical Engineering 
and Electronics - WZEE 2019 

- modelowanie matematyczne elementów i układów elektromechanicznych, 
elektrycznych i elektronicznych, 
- nowe rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne i materiałowe w elektrotechnice i 
elektronice, 
- systemy generacji, przetwarzania i dystrybucji energii elektrycznej, 
- sterowanie maszyn i napędów elektrycznych, 
- modelowanie i analizy pól elektromagnetycznych, 
- modele elementów i układów energoelektronicznych, 
- przetwarzanie i kondycjonowanie sygnałów, 
- współczesne problemy elektromobilności, 
- problematyka systemów mechatronicznych i infotronicznych. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=search&rurl=translate.google.pl&sl=en&sp=nmt4&u=https://ec.europa.eu/info/designing-next-research-and-innovation-framework-programme/what-shapes-next-framework-programme_en&usg=ALkJrhjwMJHoSDn-3ZBzsdmw_HOXdbS9rQ

