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LOKALIZACJA KONFERENCJI

Na XIV Szkołę Obróbki Skrawaniem oraz XLIII Naukową Szkołę Obróbki Ściernej,
przypadające 15-17 września 2021 roku, zapraszamy Państwa na wschód Polski,
do urokliwego Lublina.

Zaszczyt goszczenia Państwa w naukowej atmosferze prowadzonych sesji i obrad
przypada Katedrze Podstaw Inżynierii Produkcji Wydziału Mechanicznego
Politechniki Lubelskiej.
(https://www.youtube.com/watch?v=lsHsjwc2UMY&ab_channel=pollubTV )

Ze względu na hybrydowy charakter
Konferencji, prelekcje oraz dyskusje
będą odbywały się równocześnie
w przestrzeni platformy MS Teams
i w auli im. Rektora Stanisława
Podkowy Wydziału Mechanicznego
Politechniki Lubelskiej.

WYDZIAŁ MECHANICZNY
GOOGLE MAPS:

https://goo.gl/maps/CbwjiWtvTrRE5JZR6
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LOKALIZACJA KONFERENCJI- dojazd

Komunikacja miejska:

Przystanek Politechnika 01- autobusy linii 008, 014, 015, 032, 039, 040, 044
Szczegółowe rozkłady: https://mpk.lublin.pl/?przy=5111

Przystanek Politechnika 02- autobusy linii 008, 014, 015, 032, 039, 040, 044
Szczegółowe rozkłady: https://mpk.lublin.pl/?przy=5112

Taksówki:

EKO TAXI Lublin: 81 744 22 22
Echo Taxi – Lublin: 81 524 00 00
ALE TAXI: 81 511 11 11
Radio Taxi CZWÓRKI: 81 44 444 44
E TAXI: 81 740 40 40
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LOKALIZACJA KONFERENCJI- dojazd

Samochód osobowy :

1.
Parking obok Spichlerza
wjazd pomiędzy Wydziałem Elektrotechniki i Informatyki a Kościołem (oznaczony: )
lub wjazd od ul. Wapiennej (oznaczony: ) / GŁÓWNY WJAZD;
domofon przy bramie wjazdowej oznaczony: (grafika poniżej)
https://goo.gl/maps/mmbWxc8KJAY57Feg6
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1. PARKING

https://goo.gl/maps/mmbWxc8KJAY57Feg6


LOKALIZACJA KONFERENCJI- dojazd

Samochód osobowy :

2.
Parking przed Wydziałem Mechanicznym
wjazd od ul. Nadbystrzyckiej, przy Wydziale Elektrotechniki i Informatyki;
(oznaczony: )
domofon przy bramie wjazdowej oznaczony: (grafika poniżej)
https://goo.gl/maps/KVzWUpHxoQVNA7G96
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2. PARKING

https://goo.gl/maps/KVzWUpHxoQVNA7G96


LOKALIZACJA KONFERENCJI- dojazd

Samochód osobowy :

3.
Parking za Wydziałem Zarządzania
wjazd od ul. Wapiennej (oznaczony: )
grafika poniżej
https://goo.gl/maps/rYPKptLdMFVRnQkr7
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3. PARKING
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LOKALIZACJA KONFERENCJI- hotele

Przypominamy, że opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów zakwaterowania
w hotelu.

Hotele znajdujące się w pobliżu kampusu Politechniki Lubelskiej (kliknięcie na
nazwę hotelu przenosi do jego strony internetowej):

• Hotel Victoria

• Hampton by Hilton Lublin

• Campanile Lublin

• Hotel Mercure Lublin Centrum

• Hotel Alter

• Hotel Piano

• Lubhotel Lublin

• IBB Grand hotel Lublinianka

• Hotel Agit Congres&Spa

• Vanilia Hotel

8

https://victorialublin.pl/
https://www.hiltonhotels.com/pl_PL/polska/hampton-by-hilton-lublin/
https://www.campanile.com/pl/nasze-hotele/polska/hotele-lublin/?sr=NBCAPL&gclsrc=aw.ds&kard=1&kClkId=210627071023514381&kVsId=210627071023518845&gclid=CjwKCAjwoNuGBhA8EiwAFxomA2Ys9I1rCZyiDkkyHJ3mwUADyTAD50yNMSo5wkkeegMq2CriwnxDbhoCGO0QAvD_BwE
https://all.accor.com/hotel/3404/index.pl.shtml?utm_term=nom&gclid=CjwKCAjwoNuGBhA8EiwAFxomAzLtxCrjjqqA7L38wBrdXdElkwpxt1MbTHQY82veUwCzNqOZt4RO0hoCCkAQAvD_BwE&utm_campaign=ppc-mer-nom-goo-pl-pl-pl-exa-sear-bp&utm_medium=cpc&utm_content=pl-pl-PL-V2380&utm_source=google
https://www.hotelalter.pl/
https://piano-lublin.pl/
https://www.lubhotel.pl/
https://www.lublinianka.com/
https://agit-hotel.pl/?gclid=CjwKCAjwoNuGBhA8EiwAFxomA2nMx1JMGnDHoReQm6HQ_g8GLR46JuDmgui-_ThUkelVgvjoCgAdCRoCLi8QAvD_BwE
https://www.vanilla-hotel.pl/index.php/pl/home/


CATERING

W ramach opłaty konferencyjnej
Uczestnicy będą korzystali z cateringu,
który zapewni Lanczomania
(kampus Politechniki Lubelskiej;
lokalizacja oznaczona poniżej).

15 września 2021 r.:
• lunch (Wydział Mechaniczny PL)
• kolacja (Lanczomania)

16 września 2021 r.:
• obiad (Lanczomania)
• uroczysta Kolacja (Lanczomania)

17 września 2021 r.:
• obiad (Lanczomania)
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APLIKACJA MS TEAMS

Hybrydowa forma Konferencji zostanie wsparta aplikacją MS Teams.
Jest ona dostępna w wersji przeglądarkowej, aplikacji na telefonie i aplikacji
instalowanej na dysku twardym komputera.

W celu poprawnego i bezproblemowego uczestnictwa w konferencji, Organizator
silnie rekomenduje zainstalowanie oraz użycie aplikacji MS Teams na komputerze
przez uczestnika – pozwoli to na jednoczesne udostępnianie ekranu uczestnika
(prezentacji) oraz obrazu z jego kamery.
Link do pobrania aplikacji:
https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/microsoft-teams/download-app

Utworzenie konta MS Teams lub wykorzystanie posiadanego w MS Teams konta
służbowego pozwoli na uczestniczenie w sesjach poprzez dołączenie do spotkania,
do którego link otrzymacie Państwo w oddzielnym komunikacie.
Osoby nieposiadające konta MS Teams wciąż będą mogły połączyć się jako gość.
Link do utworzenia konta:
https://support.microsoft.com/pl-pl/office/rejestracja-w-aplikacji-teams-w-wersji-
bezp%C5%82atnej-70aaf044-b872-4c32-ac47-362ab29ebbb1).

Prosimy o podłączenie kamery internetowej w trakcie wystąpienia, a także
dołączenia do spotkania przy wyciszonym mikrofonie.

W przypadku połączenia jako gość, prosimy o podanie pełnego imienia i nazwiska
(umożliwi to identyfikację prelegentów).
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APLIKACJA MS TEAMS

W czasie konferencji warto monitorować pasek narzędzi użytkownika.
Ikony przedstawione poniżej reprezentują następujące funkcje (od lewej):

1. Lista uczestników (na ilustracji włączona, co odzwierciedla pozioma, fioletowa
linia)
2. Czat
3. Zgłoszenie chęci aktywności („rączka”)
4. Inne ustawienia
5. Kamera (na ilustracji przekreślona, czyli wyłączona)
6. Mikrofon (na ilustracji przekreślony, czyli wyłączony)
7. Panel udostępniania zawartości (ekranu, okna lub wskazanego pliku)
8. Przycisk opuszczania konferencji

Przed konferencją Organizator przeprowadzi dwie próby techniczne dla
Prelegentów Konferencji. Odbędą się one w dniach 30 sierpnia o godzinie 10:00
i 6 września o godzinie 10:00.
Uprzejmie prosimy o wybór jednego z terminów i próbne połączenie się z nami,
aby nie dopuścić do powstania problemów technicznych podczas Konferencji.

W razie jakichkolwiek pytań lub problemów technicznych, prosimy o kontakt na
adres sos2021@pollub.pl lub pod numerem telefonu: 81 538 47 07.
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PREZENTACJE MULTIMEDIALNE 

Uczestnicy proszeni są o nadesłanie prezentacji multimedialnych przygotowanych
w oparciu o szablon (https://sos2021.pollub.pl/szablon_prezentacji.pptx).

Oprócz prezentacji wykonanej w PowerPoint, wszyscy Uczestnicy Konferencji
proszeni są o przesłanie prezentacji w rozszerzeniu .mp4 (wideoprezentacja
z narracją), która będzie stanowiła wsparcie w przypadku problemów technicznych
(wówczas Organizatorzy odtworzą film z prezentacją).

Instrukcja nagrywania prezentacji:
https://przewodniki.uj.edu.pl/nagrywanie-prezentacji-w-powerpoint/

Czas prezentacji z dyskusją: 10 min.

Gotowe prezentacje multimedialne i plik .mp4 prosimy przesyłać na adres
sos2021@pollub.pl w nieprzekraczalnym terminie do 08.09.2021 r.
W tytule maila prosimy wpisać „PREZENTACJA SOS/NSOŚ”, a plik nazwać zgodnie
ze schematem: „NazwiskoPrelegenta-Tytuł prezentacji”.
W przypadku plików wideo, sugerujemy, aby skorzystać z platform
do udostępniania plików (np. https://wetransfer.com/ )
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ARTYKUŁY NAUKOWE

Przypominamy, że w ramach rejestracji Uczestnicy mają możliwość bezpłatnego
zgłoszenia publikacji w czasopiśmie Advances in Science and Technology. Research
Journal (punktacja ministerialna: 70 pkt.) bądź uzyskania zniżki publikacyjnej
w wysokości 15% w czasopiśmie Materials (punktacja ministerialna: 140 pkt.).

Nadsyłane prace powinny być oryginalne i wcześniej niepublikowane
oraz nie będące przedmiotem recenzji w innym czasopiśmie (ze względu
na kontrolę antyplagiatową czasopism).

Ścieżka publikacyjna:
1. Autorzy przesyłają prace na adres sos2021@pollub.pl
2. Komitet Organizacyjny kieruje prace do Komitetu Naukowego, którego

zadaniem jest przygotowanie recenzji.
3. Przygotowane recenzje trafiają do Autorów publikacji, a po naniesieniu zmian

i uzyskaniu zgody Recenzentów na publikację prac, Autorzy wgrywają artykuł
do systemu czasopisma ASTRJ.

4. Publikacja przechodzi ostatni etap weryfikacji polegający na kontroli
antyplagiatowej oraz redakcyjnej (zachowanie zasad formatowania oraz
zgodności z tematyką czasopisma i wymaganym poziomem merytorycznym).
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ARTYKUŁY NAUKOWE

Przypominamy, iż dodatkowo zostanie wydana książka streszczeń
zawierająca nadesłane abstrakty.

Ścieżka publikacyjna:
1. Autorzy logują się do systemu publikacyjnego czasopisma Materials.
2. Podczas umieszczania publikacji w systemie, osoba rejestrująca artykuł

wybiera SI "Innovative and Modern Technologies of Material Machining in
Cutting and Abrasive Processes„
(https://www.mdpi.com/journal/materials/special_issues/cut_abras_process#)

3. Artykuł przechodzi standardowy dla czasopisma tryb recenzji.
4. Rabat wydawniczy wynoszący 15% naliczany jest automatycznie.
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NAJWAŻNIEJSZE DATY

1 września 2021 r.
Przesłanie szczegółowego programu Konferencji

30 sierpnia 2021 r., godz. 10.00-12.00
Pierwsza próba techniczna Konferencji

8 września 2021 r.
Ostateczny termin nadsyłania prezentacji multimedialnych
(PowerPoint i nagranie w formacie .mp4)

6 września 2021 r., godz. 10.00-12.00
Druga próba techniczna Konferencji

15 września 2021 r.
Rejestracja Uczestników Konferencji (od godz. 12.00)
(Wydział Mechaniczny Politechniki Lubelskiej)

Otwarcie Konferencji
Sesja przemysłowa
Sesje naukowe

16 września 2021 r.
Rejestracja Uczestników Konferencji (od godz. 8.00)
(Wydział Mechaniczny Politechniki Lubelskiej)

Sesje naukowe
Wręczenie Złotego Wióra

17 września 2021 r.
Sesje naukowe
Zakończenie Konferencji

PUNKT INFORMACYJNY
hol główny Wydziału Mechanicznego PL

15 września 2021 r.
od godz. 12.00

16 września 2021 r.
od godz. 8.00

17 września 2021 r.
od godz. 8.00
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