Katedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego Politechniki Koszalińskiej
Polskie Towarzystwo Inżynierii i Techniki Przetwórstwa Spożywczego „SPOMASZ”
zapraszają Państwa do udziału w XVIII Konferencji Naukowo-Technicznej

Budowa i Eksploatacja Maszyn Przemysłu Spożywczego „BEMS 2018”,
która odbędzie się od 4 do 7 września 2018 roku.

Komunikat nr 1
Katedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego oraz Polskie Towarzystwo Inżynierii i Techniki
Przetwórstwa Spożywczego „SPOMASZ” zapraszają do udziału w XVIII Konferencji Naukowo - Technicznej
Budowa i Eksploatacja Maszyn Przemysłu Spożywczego „BEMS 2018”, która odbędzie się w Ustroniu
Morskim od 4 do 7 września 2018 roku.
KOMITET ORGANIZACYJNY
Prof. nadzw. dr hab. inż. Marek Jakubowski - przewodniczący: marek@tu.koszalin.pl, tel. 94 3478-457;
Dr inż. Joanna Piepiórka-Stepuk - sekretarz ds. naukowych: joanna.piepiorka@tu.koszalin.pl, tel. 94 3478-459;
Dr inż. Monika Sterczyńska - sekretarz ds. organizacyjnych: monika.sterczynska@tu.koszalin.pl, tel. 94 3478-209
CZŁONKOWIE KOMITETU ORGANIZACYJNEGO
Dr inż. Maria Dymkowska-Malesa
Dr inż. Sylwia Mierzejewska
Dr inż. Agnieszka Szparaga
Mgr inż. Marta Stachnik
Mgr inż. Aldona Bać
KOMITET NAUKOWY
Prof. dr hab. inż. Jarosław Diakun – przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji
Pełny skład Komitetu Naukowego Konferencji BEMS 2018 zostanie podany w kolejnym komunikacie.

TEMATYKA KONFERENCJI
Tematyka konferencji obejmuje naukowe i praktyczne problemy związane z: budową, eksploatacją maszyn
i urządzeń dla przemysłu spożywczego, projektowaniem linii procesowych, zagadnieniami inżynierii
żywności, towaroznawstwem oraz badaniami właściwości surowców i produktów rolno-spożywczych.
Przewiduje się następujące sekcje tematyczne:
1. Operacje jednostkowe i technologie przetwórstwa rolno-spożywczego.
2. Maszyny i urządzenia przemysłu rolno-spożywczego – budowa i eksploatacja.
3. Automatyzacja i komputeryzacja w przemyśle rolno-spożywczym.
4. Jakość i bezpieczeństwo surowców i produktów rolno-spożywczych.
5. Towaroznawstwo produktów spożywczych
6. Problemy gospodarki energią i odpadami w przetwórstwie rolno-spożywczym.
7. Fizyczne i chemiczne właściwości surowców i produktów rolno-spożywczych.
8. Transport w przemyśle rolno-spożywczym.
MIEJSCE KONFERENCJI
Konferencja odbędzie się w dniach 4 – 7 września 2018 roku w Ustroniu Morski, w ośrodku
wypoczynkowym Alka (www.alka-ustronie.pl). Ośrodek znajduje się ok. 150 metrów od morza.
W trakcie konferencji przewidzianych jest szereg atrakcji dla uczestników.
Szczegółowe informacje na temat konferencji będą zamieszczane na stronach internetowych
organizatorów: http://kpiups.wm.tu.koszalin.pl (menu po lewej stronie) oraz na stronie http://www.ptitspomasz.com.pl.

REJESTRACJA UCZESTNICTWA
Formularz zgłoszeniowy on-line dostępny jest na stronie konferencji
(http://kpiups.wm.tu.koszalin.pl/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=73)

TERMINY


31.03.2018 - zgłoszenie uczestnictwa,



30.04.2018 - termin przesłania streszczeń i wniesienia opłaty,



30.06.2018 – przekazanie pełnego tekstu artykułu.

KONTAKT
Korespondencję w wersji elektronicznej prosimy kierować na adres: Bems2018@tu.koszalin.pl
Korespondencję w wersji papierowej prosimy kierować na adres:
Konferencja BEMS 2018
Politechnika Koszalińska
Wydział Mechaniczny
Katedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego
ul. Racławicka 15-17
75-620 Koszalin

OPŁATY
Pełny koszt uczestnictwa w konferencji wynosi:


członkowie PTIiTPS SPOMASZ, doktoranci – 1400 zł,



pozostali uczestnicy – 1450 zł.

Koszt konferencji obejmuje udział w obradach, materiały konferencyjne, koszty wyżywienia i noclegów oraz
imprez towarzyszących. Rezerwacja pokoju jednoosobowego oraz koszt uczestnictwa osoby towarzyszącej
wymaga dodatkowych ustaleń z Organizatorami.

Wpłaty prosimy kierować na konto:
Polskie Towarzystwo Inżynierii i Techniki Przetwórstwa Spożywczego „SPOMASZ”
ul. Doświadczalna 44, 20-236 Lublin
NIP 113 0282 925

Bank Pekao S.A. O/Lublin
29 1240 5497 1111 0000 5006 5671
z dopiskiem: imię i nazwisko uczestnika BEMS 2018

Istnieje możliwość wniesienia opłaty w 2017 roku

INFORMACJE DLA AUTORÓW
Objętość i forma streszczenia referatów zostanie podana w komunikacie II.
Kwalifikacja prac do druku zostanie przeprowadzona przez Komitet Naukowy Konferencji w porozumieniu
z Redakcjami czasopism w zakresie zgodności tematycznej. Po uzyskaniu pozytywnych recenzji prace
odpowiednio przygotowane przez autorów mogą zostać opublikowane m.in. w: „Zeszyty Problemowe
Postępów Nauk Rolniczych” (13 pkt.); „Technical Sciences” (11 pkt.); „Postępy Techniki Przetwórstwa
Spożywczego” (6 pkt.) „Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego” (3 pkt.). W chwili obecnej prowadzone
są działania zmierzające do pozyskanie miejsc do druku w czasopismach posiadających współczynnik
wpływu Impact Factor (IF). Pełna lista czasopism zostanie podana w komunikacie następnym. Ewentualne
koszty przygotowania pełnych tekstów prac oraz opłaty za druk ponoszą autorzy niezależnie od opłaty
konferencyjnej.

INFORMACJE DLA PRZEMYSŁU
Przewidziane jest dołączenie do materiałów konferencyjnych:
- ogłoszenia reklamowego,
- wystąpienia promocyjnego firm i instytucji (przewidujemy zrealizowanie sesji referatowej przemysłowej)
Opłata do uzgodnienia z organizatorami konferencji.

Prosimy o rozpowszechnienie informacji o Konferencji wśród wszystkich
potencjalnie zainteresowanych osób.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Przewodniczący Komitetu Naukowego

Prof. nadzw. dr hab. inż. Marek Jakubowski

Prof. dr hab. inż. Jarosław Diakun

