Fakulta strojního Západočeské univerzity v Plzni
katedra konstruování strojů
a
Česká technologická platforma STROJÍRENSTVÍ o.s.

pořádají

XXXVIII. mezinárodní konferenci
kateder dopravních,
manipulačních, stavebních
a zemědělských strojů
Termín :

5. až 7. září 2012
(5. až 7. september 2012)

Místo konání:

Fakulta strojní
Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 8, 30614 Plzeň

http://www.mec.zcu.cz/konference/mkk
Konference je pořádána v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/15.0383

Konferenční náklady včetně ubytování jsou hrazeny pořadatelem.

Garant akce :

Doc. Ing. Ladislav Němec, CSc.,
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní
Univerzitní 8, 30614 Plzeň
tel.: +420 377 638 2xx
e-mail: nemecl@kks.zcu.cz

Cíl a odborné zaměření konference:
Program konference umožní účastníkům se seznámit se současným stavem a
perspektivami výuky, výzkumu a vývoje v oblasti dopravních, manipulačních, stavebních
a zemědělských strojů.

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONFERENCE
5. září 2012
13:00 -18:00

zahájení konference
1.blok vyzvaných přednášek
1.blok odborných přednášek
představení pracovišť - kateder

6. září 2012
9:00 – 11:00
11:00 – 13:30
13:30 – 16:30
17:00 – 21:00

2.blok vyzvaných přednášek
2.blok odborných přednášek
odborná exkurze
oběd
3.blok odborných přednášek
kulturní program, společenský večer

7. září 2012
9:00 – 12:00

4.blok odborných přednášek
ukončení konference
oběd

ORGANIZAČNÍ POKYNY
Závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 29.6.2012 na adresu kontaktní osoby.
(kontaktní osoba: Naďa Ajšmanová, tel.: +420 732 131 361, najsman@kks.zcu.cz)
V případě přihlášení příspěvku prosíme o uvedení názvu příspěvku na přihlášku.
O přijetí přihlášky budete informováni obratem a současně obdržíte pokyny pro zpracování
příspěvku do sborníku. Přijaté příspěvky je nutno zaslat v plném znění do 15. 7. 2012.
Podrobný program konference a další upřesňující informace obdržíte do 31. 7. 2012.
Ubytování ve dvoulužkových pokojích bude zajištěno v hotelu poblíž místa konference.
(Na přihlášce, prosím, specifikujte svoje preference na spolunocležníka, pokud to je možné).
Nocležné v průběhu konference bude hrazeno pořadatelem (z projektu
CZ.1.07/2.2.00/15.0383 a dalších zdrojů).
Případným zájemcům zajistíme ubytování na noc před konferencí, popř. noc po konferenci
(platba hotově na hotelu, informujte se o detailech)

