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Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki i Elektroniki 

WZEE 2019 

to nasze 15 cykliczne spotkanie, którego celem jest prezentacja 

dorobku naukowego, wymiany doświadczeń zawodowych oraz 

integracja interdyscyplinarnego środowiska naukowego 

z zakresu wybranych zagadnień elektrotechniki, elektroniki, 

automatyki oraz mechatroniki. Istotne jest przy tym rozwijanie 

zainteresowań młodych pracowników naukowych oraz ich 

promocja w środowisku ludzi nauki. 

Przewidywany jest podział na następujące grupy tematyczne: 

 modelowanie matematyczne elementów i układów 

elektromechanicznych, elektrycznych i elektronicznych, 

 nowe rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne 

i materiałowe w elektrotechnice i elektronice, 

 systemy generacji, przetwarzania i dystrybucji energii 

elektrycznej, 

 sterowanie maszyn i napędów elektrycznych, 

 modelowanie i analizy pól elektromagnetycznych, 

 modele elementów i układów energoelektronicznych, 

 przetwarzanie i kondycjonowanie sygnałów, 

 współczesne problemy elektromobilności, 

 problematyka systemów mechatronicznych 

i infotronicznych. 

 

Miejsce konferencji 

Konferencja odbędzie się w Ośrodku Konferencyjno-

Wypoczynkowym „Parzenica” w Zakopanem. 

http://www.okwparzenica.pl  

Pełna opłata konferencyjna (ok. 1000 zł; dokładne informacje na 

stronie WWW) obejmuje: 2 noclegi, wyżywienie, kolację 

koleżeńską w formie wieczerzy wigilijnej, imprezy towarzyszące 

i publikację artykułu. 

 

Publikacja materiałów  

Artykuły należy przygotować w języku angielskim 

według wzoru zgodnego z IEEE Xplore. Artykuły będą 

recenzowane przez Komitet Naukowy Konferencji i po 

kwalifikacji (oraz wniesieniu opłaty) zostaną przekazane do 

opublikowania w bazie IEEE Xplore. 

Organizatorzy stworzą zainteresowanym Autorom również 

możliwość publikacji artykułu w wybranych czasopismach 

naukowych.  

 

Komitet Naukowy 

Krzysztof Kluszczyński (Przewodniczący) 

Przewodniczący ZG PTETiS 

 

Komitet Organizacyjny 

Piotr Drozdowski (Przewodniczący) - PK 

Tomasz Węgiel (Z-ca przewodniczącego) – PK 

Dariusz Borkowski (Z-ca przewodniczącego) - PK 

Arkadiusz Duda (Sekretarz) - PK 

Witold Machowski – Przew. Oddz. Krak. PTETiS 

Jacek Stępień – Skarbnik. Oddz. Krak. PTETiS 

Maciej Sułowicz (Redaktor)- PK 

Sekretariat WZEE 2019 

Arkadiusz Duda (Sekretarz) - PK 

tel. 12 628 26 14, tel./fax  12 628 20 44 

e-mail: wzee2019@pk.edu.pl 

http://www.wzee2019.pk.edu.pl 

Adres do korespondencji 

Sekretariat WZEE 2019 

Politechnika Krakowska 

Instytut Elektromechanicznych Przemian Energii  

ul. Warszawska 24; 31-155 Kraków 

 

Język i sposób prezentacji 

Oficjalnymi językami konferencji są: angielski i polski. 
Wszystkie zakwalifikowane artykuły planowane są do ustnej 

prezentacji podczas sesji plenarnych. 

 

Ważne terminy 

31.07.2019 – przesłanie karty zgłoszenia 

31.08.2019 – wczesna opłata konferencyjna 

i rezerwacja miejsca 

15.09.2019 – przesłanie pełnego tekstu referatu oraz 

ostateczny termin wniesienia opłaty 

konferencyjnej 

15.10.2019 – informacja o kwalifikacji referatu 

  5.11.2019 – ostateczny termin nadesłania pełnej wersji 

referatu po poprawkach 
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