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Zamek Joanitów zbudowany 
w XIV wieku (Łagów) 

Jezioro Trześniowskie 

Jezioro Łagowskie 

Zielona Góra/Łagów, 6-9 września 2015 r. 

XLVII 

Instytut Metrologii 

Elektrycznej ime Instytut Metrologii Elektrycznej 

Uniwersytetu Zielonogórskiego ime 
Organizator Uprzejmie informujemy, że w dniach 6-9 września 2015 r. odbę-

dzie się w Łagowie Lubuskim oraz Zielonej Górze kolejna, XLVII 

Międzyuczelniana Konferencja Metrologów, MKM’2015. 

Termin konferencji zbiega się z trwającymi w tym czasie Dniami 

Zielonej Góry, popularnym "Winobraniem". Dzięki temu uczestnicy 

konferencji będą mogli zapoznać się m.in. z tradycjami winiarstwa 

biorąc udział w wybranych imprezach winobraniowych. 

Celem konferencji jest prezentacja prac naukowo-badawczych i apli-

kacji inżynierskich oraz wymiana doświadczeń dydaktycznych 

w dziedzinie metrologii. 

Biorąc pod uwagę zmieniające się warunki prowadzenia działalności 

naukowej oraz oczekiwania potencjalnych uczestników, zgodnie 

z sugestiami Konwentu Seniorów, MKM’2015 będzie miejscem pre-

zentacji dorobku całego środowiska naukowego polskich uczelni 

o zainteresowaniach naukowych obejmujących różne zagadnienia 

związane z metrologią. Do udziału zapraszamy nie tylko początkują-

cych naukowców ale również naukowców posiadających stopień dok-

tora habilitowanego lub tytuł profesora.  

Ośrodek Wypoczynkowy „Leśnik” 

Tematyka Konferencji 

 Podstawowe problemy metrologii 

 Pomiary wielkości fizycznych i chemicznych 

 Pomiary w biologii i medycynie 

 Systemy pomiarowe i diagnostyczne 

 Przetwarzanie sygnałów pomiarowych 

 Analiza i opracowanie wyników pomiaru 

 Dydaktyka metrologii 

 Wzorce, normy, certyfikaty, akredytacje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patronat 

JM Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego  

prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński  

Dziekan Wydziału Elektrotechniki, 

Informatyki i Telekomunikacji 

Uniwersytetu Zielonogórskiego 

dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz, prof. UZ  
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tel.: +48 68 328 22 22 

faks: +48 68 325 46 15 

e-mail: mkm2015@ime.uz.zgora.pl 

Sekretariat Komitetu Organizacyjnego Konferencji 

Uniwersytet Zielonogórski 
Instytut Metrologii Elektrycznej 

ul. Szafrana 2 

65-516 Zielona Góra 

Komitet naukowy 

dr hab. inż. Artur ANDRUSZKIEWICZ, prof. PWr 

dr hab. inż. Andrzej BIEŃ, prof. AGH 

dr hab. inż. Sławomir GRYŚ 

dr hab. inż. Adam KOWALCZYK, prof. PRz 

dr hab. inż. Radosław KŁOSIŃSKI 

dr hab. inż. Andrzej ODON 

dr hab. inż. Leon SWĘDROWSKI, prof. PG 

dr hab. inż. Roman ŚMIERZCHALSKI, prof. PG 

dr hab. inż. Dariusz ŚWISULSKI, prof. PG 

dr hab. inż. Maria WRZUSZCZAK, prof. PO 

Komitet organizacyjny 

dr hab. inż. Radosław Kłosiński 

Przewodniczący 

Członkowie 

dr inż. Dariusz Eliasz 

dr inż. Mirosław Kozioł 

mgr Marzena Majewska 

dr inż. Robert Szulim 

Przewodniczący 

dr hab. inż. Ryszard RYBSKI, prof. UZ 

Członkowie 

Podstawowe informacje 

 Miejsce i termin konferencji 

Łagów, OW Leśnik, 6-9 września 2015 r. 

w tym jeden dzień obrad w Zielonej Górze na Uniwersytecie 

Zielonogórskim obejmujący również udział w imprezach winobra-

niowych.  

 Zgłaszanie udziału w Konferencji wraz z podaniem przewidywa-

nego tytułu referatu przez stronę internetową Konferencji 

www.mkm2015.ime.uz.zgora.pl/rej.aspx lub na adres 

e-mail sekretariatu Konferencji mkm2015@ime.uz.zgora.pl 

do 1 marca 2015 r. 

 Decyzja o zakwalifikowaniu referatu do programu Konferencji 

do 7 marca 2015 r. 

 W trakcie Konferencji uczestnicy otrzymają materiały konferen-

cyjne w formie drukowanej zawierające rozszerzone streszczenia 

(o objętości 4 stron) wszystkich prac zakwalifikowanych do pre-

zentacji na Konferencji. 

 Nadsyłanie rozszerzonych streszczeń do druku w materiałach 

konferencyjnych                                     do 20 kwietnia 2015 r. 

 Wszystkie referaty będą recenzowane, a wyniki kwalifikacji będą 

przekazane Autorom                                  do 1 czerwca 2015 r. 

 Koszt uczestnictwa w Konferencji wynosi 1100 zł + VAT 

i obejmuje: 

 druk rozszerzonych streszczeń w materiałach konferencyj-

nych (do dwóch streszczeń na uczestnika wnoszącego opłatę), 

 noclegi i wyżywienie, 

 program kulturalno-krajoznawczy, 

 koszty organizacyjne. 

 Termin wnoszenia opłaty                         do 27 czerwca 2015 r. 

 Komitet Naukowy udzieli rekomendacji artykułom opracowanym 

na podstawie wygłoszonych referatów do publikacji w jednym 

z czasopism naukowych: 

 „Pomiary Automatyka Kontrola” – artykuły tylko w języku 

angielskim, lub 

 „Przegląd Elektrotechniczny” – artykuły w języku polskim lub 

angielskim.  

Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość wyboru czasopisma. 

Opłata konferencyjna nie obejmuje opłaty wymaganej przez 

redakcje czasopism w związku z publikacją artykułów. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zielona Góra – winne wzgórze z Palmiarnią 

Zielona Góra – Ratusz 

Zielona Góra – budynek Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomuni-
kacji, Uniwersytet Zielonogórski 

Sekretarz 

dr inż. Leszek FURMANKIEWICZ 


