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Szanowni Państwo,
W związku z nadchodzącą XII Konferencją Naukową “Membrany i Procesy Membranowe w Ochronie
Środowiska”, MEMPEP 2018, informujemy, że termin przesyłania streszczeń oraz pełnych tekstów prac
prezentowanych na Konferencji przedłużony został do 31.03.2018 r. Zarówno streszczenia, jak i pełne teksty
prac zarejestrowanych uczestników powinny być wprowadzone przez stronę internetową Konferencji.
Streszczenia prac należy opracować w języku polskim i angielskim zgodnie z formatem udostępnionym
w zakładce na stronie internetowej, a rozmiar każdego ze streszczeń nie powinien przekraczać 1 strony
odpowiednio sformatowanego tekstu. Nadesłane streszczenia, po uzyskaniu akceptacji Komitetu Naukowego,
zostaną zamieszczone w materiałach Konferencyjnych.
Pełne teksty prac, po wstępnym zaakceptowaniu przez Komitet Naukowy Konferencji i uzyskaniu
pozytywnych recenzji mogą zostać opublikowane w jednym z następujących czasopism:
- Desalination and Water Treatment (DWT), IF=1,631, lista A MNiSzW 20 pkt, dodatkowa opłata 120 Euro
wnoszona bezpośrednio do Redakcji DWT po uzyskaniu pozytywnych recenzji i akceptacji do druku;
- Architecture Civil Engineering Environment Journal, lista B MNiSzW 11 pkt;
- Inżynieria i Ochrona Środowiska, lista B MNiSzW 9 pkt, możliwość publikacji w j. polskim lub j. angielskim.
Prosimy o jednoznaczne wskazanie czasopisma, do którego autorzy chcą skierować artykuł. Prace powinny być
przygotowane zgodnie ze wskazówkami dla autorów, obowiązującymi w danym czasopiśmie i zamieszczonymi
na jego stronie internetowej. W ramach jednej opłaty konferencyjnej możliwa jest publikacja tylko jednej
nadesłanej pracy.
Prace prezentowane na konferencji będą miały formę referatu lub plakatu. Czas przewidziany na wygłoszenie
referatu łącznie z dyskusją wynosi 15 minut, a osoby referujące będą mogły korzystać z dostępnych środków
audiowizualnych w postaci projektora multimedialnego, rzutnika pisma i slajdów.
Sesja plakatowa odbędzie się 14.06.2018 r. (czwartek) w godzinach popołudniowych. Tablice przeznaczone
do prezentacji plakatów będą miały wymiary 100 ×100 cm.
W trakcie konferencji wśród młodych naukowców rozstrzygnięty zostanie konkurs na najlepszy referat oraz
prezentację posterową. W konkursie mogą uczestniczyć młodzi naukowcy, którzy nie uzyskali jeszcze stopnia

naukowego doktora, a na konferencji przedstawią pracę autorską lub współautorską, zaprezentowaną w języku
angielskim w formie referatu lub plakatu. Osoby, które chcą wziąć udział w konkursie proszone są o zaznaczenie
odpowiedniej opcji w formularzu na stronie internetowej.
Miejsce obrad:
Konferencja odbędzie się w ośrodku „Rewita WDW Kościelisko”, ul. St. Nędzy Kubińca 101, 34-511
Kościelisko, w dniach 13 – 16 czerwca 2018 r. Organizatorzy konferencji zapewniają zakwaterowanie
(3 noclegi: 13/14.06.2018, 14/15.06.2018 i 15/16.06.2018) oraz pełne wyżywienie począwszy od kolacji w dniu
13.06.2018, a skończywszy na obiedzie w dniu 16.06.2018. Sekretariat konferencji rozpocznie rejestrację
uczestników w dniu 13.06.2018 o godz. 15.
Warunki uczestnictwa:
Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie na konto bankowe Politechniki Śląskiej opłaty
konferencyjnej wynoszącej:
 1700,- zł (miejsce w pokoju 2-osobowym) płatne do 30.04.2018 r.
 1850,- zł (pokój 1-osobowy) płatne do 30.04.2018 r.
 1850,- zł (miejsce w pokoju 2-osobowym) płatne po 01.05.2018 r.
 2000,- zł (pokój 1-osobowy) płatne po 01.05.2018 r.
Opłata obejmuje koszty noclegów, wyżywienia, materiałów konferencyjnych oraz imprez towarzyszących.
Należność prosimy przesłać na konto:
Politechnika Śląska
44-100 Gliwice, ul. Akademicka 2 A
ING Bank Śląski S.A./O Gliwice
60 1050 1230 1000 0002 0211 3056
z dopiskiem: „MEMPEP 2018” oraz z nazwiskiem(ami) uczestnika(ów).
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej konferencji, dostępnej pod adresem:
http://mempep2018.systemcoffee.pl
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Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prof. dr hab. inż. Krystyna Konieczny

