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Zaproszenie 
Koło Naukowe Inżynierii Środowiska wraz z Zakładem Inżynierii Sanitarnej i Ochrony 

Środowiska, działającym na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej 

Filii w Płocku, uprzejmie informuje, że w dniach 02-03 czerwca 2016 roku odbędzie się XXXVI 

Międzynarodowe Sympozjum – im. Bolesława Krzysztofika- AQUA 2016, nt. Problemów Inżynierii 

Środowiska. 

Tematyka referatów jest następująca: 

1. WODA, 4. GLEBA, 

2. ŚCIEKI i OSADY ŚCIEKOWE, 5. POWIETRZE, 

3. ODPADY, 6. INNE 
Do udziału w Sympozjum Komitet Organizacyjny serdecznie zaprasza studentów i pracowników 

naukowych zainteresowanych powyższą problematyką. 

Zgłoszenia udziału należy dokonać w terminie do 1 kwietnia 2016r. poprzez wysłanie Karty 

Zgłoszenia na adres e-mail:aqua2016@pw.plock.pl 

Jednocześnie prosimy o przesłanie w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2016 r. treści re-

feratu w wersji elektronicznej w formacie .doclub .docx(drogą e-mailową na adres 

aqua2016@pw.plock.pl) oraz jeden egzemplarz na papierze formatu A4 na adres Zakład Inżynierii 

Sanitarnej i Ochrony Środowiska Politechnika WarszawskaFilia w Płocku, ul. Łukasiewicza 17,09-

400 Płock. 

Do referatu można dołączyć poster w wersji elektronicznej o wymiarach 100x70 w orientacji 

pionowej. Postery będą prezentowane na wystawie towarzyszącej obradom oraz wystawie 

pokonferencyjnej.  

Szczegółowe wytyczne sporządzenia referatu, tło posteru oraz Karta Zgłoszenia zostaną 

umieszczone na stronie uczelni:  

pw.plock.pl  w zakładce  Badania i nauka/Seminaria i konferencje 

W sprawach organizacyjnych informacji udziela dr inż. Bożena Piątkowska (piatkowska@pw.plock.pl). 

Autorzy referatów otrzymają materiały Sympozjum bezpłatnie. Dla osób spoza Płocka zapewniamy 

odpłatnie nocleg w Domu Studenta. Orientacyjny koszt zakwaterowania w DS - około 80 zł (2 doby). 

Komitet Organizacyjny Sympozjum 
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Wytyczne sporządzenia referatu 

Załącznik nr 1 

Tekst referatu wraz z tabelami i rysunkami ma obejmować max. 6 stron arkusza A4 i zawierać  
w następującej kolejności: 

       - nad tytułem w górnym lewym rogu imiona i nazwiska autorów, 

       - Tytuł po polsku i angielsku (w nawiasie) - litery drukowane, pogrubione, do 10 słów, 

       - pod tytułem Słowa kluczowe - do 10 słów, następnie Streszczenie - do 10 wierszy, 

       - Wstęp, Część doświadczalna, Wyniki, Dyskusja, Wnioski, Piśmiennictwo (pogrubione 

          litery) - numerację poszczególnych pozycji literatury umieścić w nawiasach kwadratowych, 

          dalej nazwisko (wg alfabetu) i inicjały imion, rok (w nawiasie), tytuł (kursywą), nazwa 

          czasopisma w skrótach międzynarodowych, vol.:, strony. 

       - Abstract - w języku angielskim do 10 wierszy, 

       - ewentualne podziękowania, nazwa sponsora, tytuły naukowe autorów, 

       - na końcu referatu Informacje obejmujące: imiona i nazwiska autorów referatów, rok studiów 

         i kierunek, nazwę uczelni; tytuł, imię i nazwisko opiekuna naukowego, 

       - tabele, rysunki wraz z objaśnieniami po polsku i angielsku (w nawiasie) oddzielnie na końcu 

          tekstu, opracowane w programie Microsoft Word 97 (lub wyższym), zapisane w oddzielnym 

          pliku, 

       - rysunki i schematy wyłącznie w formacie .jpg lub .gif 

       - tytuły rozdziałów pogrubione, 

       - wielkość czcionki 11, Times New Roman, odstęp między wierszami pojedyncze. 

       - układ strony: marginesy - górny: 2,5 cm, dolny: 2,5 cm, lewy: 3,5 cm, prawy: 1,5 cm, tekst 

          wyjustowany, 

       - prosimy o przygotowanie wszystkich materiałów potrzebnych do referowania w formie 

          elektronicznej. 

Szablon referatu dostępny na stronie uczelni:  

pw.plock.pl  w zakładce  Badania i nauka/Seminaria i konferencje 
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