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TERMINY ORGANIZACYJNE I KOSZT UCZESTNICTWA  W KONFERENCJI

Wpłaty prosimy dokonać w terminie do 28.02.2017 na konto:

Politechnika Rzeszowska
al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

Bank PEKAO S.A. II Oddział w Rzeszowie
Nr 29124026141111000039586445

z dopiskiem: Konferencja - Rzeszów Miasto Przyszłości 2017

fot. Archiwum Politechniki Rzeszowskiej

fot. Archiwum Urzędu Miasta Rzeszowa

50 LAT 
WYDZIAŁU

w konferencji

do 10.02.2017–  zgłoszenie uczestnictwa wraz z przesłaniem tematów artykułów,
  dokonanie wpłaty na konto (650 zł z publikacją, 500 zł bez publikacji)
do 28.02.2017 – termin dokonania wpłaty na konto (700 zł z publikacją, 550 zł bez publikacji)
do 15.03.2017 – przesłanie pocztą elektroniczną streszczeń artykułów
do 15.05.2017 – przesłanie pocztą elektroniczną artykułów, które po pozytywnych recenzjach 
  będą opublikowane w JCEEA
do 30.05.2017 – komunikat nr 2 z ramowym programem konferencji
do 15.09.2017 – komunikat nr 3 ze szczegółowym programem konferencji

 Koszt uczestnictwa w konferencji z referatem obejmuje: wygłoszenie i publikację 
referatu, koszty organizacyjne, materiały konferencyjne, poczęstunek, uroczystą kolację.
 Koszt uczestnictwa w konferencji bez referatu obejmuje: koszty organizacyjne,
materiały konferencyjne, poczęstunek, uroczystą kolację.
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http://rmp.prz.edu.pl/

UDZIAŁ FIRM W KONFERENCJI
W programie konferencji przewidziano następujące formy promocji przedsiębiorstw:
- wystąpienie promocyjne,
- zamieszczenie znaku �rmowego w materiałach konferencyjnych,
- udostępnienie przestrzeni wystawienniczej dla sponsorów konferencji.
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mgr inż. arch. Tomasz Kozłowski

mgr inż. arch. Agata Mikrut

dr Tomasz Tomaszek

Celem Konferencji i dalszych inicjatyw jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie:

jak wykorzystać – dziś i w niedalekiej przyszłości – potencjał kulturowy 
zgromadzony w historycznych układach urbanistycznych Rzeszowa oraz innych 

miastach?

Artykuły zostaną opublikowane w Journal of Civil Engineering, 
Environment and Architecture (2016 rok - 9 pkt. wg listy MNiSW). 
Szczegółowe wytyczne znajdują się na stronie internetowej konferencji: 
www.rmp.prz.edu.pl.

Konferencja będzie stanowiła forum wymiany doświadczeń praktycznych 
i koncepcji urbanistycznych. Będzie także okazją do nakreślenia nowych kierunków 
badań na temat związków między współcześnie rozumianym dziedzictwem 
urbanistycznym a potencjałami innowacji i rozwoju gospodarczego
i przestrzennego miasta aspirującego do miana „miasta przyszłości”.

I. Dziedzictwo urbanistyczne a potencjały rozwojowe miasta.
II. Rewitalizacja zespołów urbanistycznych: problematyka, programy, projekty

(zagadnienia rewitalizacji: śródmiejskich zespołów historycznych oraz 
zdegradowanych postindustrialnych terenów poprzemysłowych, pokolejowych 
i powojskowych,  a także osiedli powojennych podlegających procesom
degradacji).


