XIV Warsztaty Wielofazowe

2-4.09.2021

Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku
Sekcja Mechaniki Płynów Komitetu Mechaniki PAN
Polska Akademia Nauk, Oddział w Gdańsku
Gdańsk, 10.08.2021

XIV Warsztaty i Szkoła Letnia / Workshop & Summer School
Przepływy Wielofazowe / Multiphase Flows
Koszałkowo-Wieżyca/ k. Gdańska, 2-4.09.2021

Informacje szczegółowe
Wykłady Szkoły Letniej zostaną wygłoszone w języku angielskim. Czas każdego wykładu obejmuje
pytania i dyskusję.
Sesje plakatowe rozpoczną się krótkim (max. 3 minuty) wprowadzeniem do tematu posteru przez
autorów. Prosimy o bezwzględne przestrzeganie dyscypliny czasowej (proponujemy 3 slajdy:
tytułowy+motywacja, metoda, wybrany wynik). Z uwagi na dostępne do ekspozycji miejsce, zalecana jest
szerokość posterów do 63 cm (sugerowana wysokość: 90-120 cm). W sesji plakatowej regularnej nie
chcemy ograniczać Państwa wyboru co do wersji językowej. Prosimy jedynie, aby na każdym plakacie
(także w sesji doktoranckiej) znalazły się kilkuzdaniowe streszczenia oraz tytuły prac w obu językach.
Konkurs. Wzorem poprzednich edycji wybrana zostanie najciekawsza praca na sesji plakatowej
konkursowej Warsztatów (prezentacja tematu + poster + dyskusja/pytania). W konkursie wezmą udział
prace, prezentowane przez doktorantów i asystentów, wspólne z opiekunem lub promotorem i/lub
promotorem pomocniczym doktoratu (bez współautorstwa innych osób). W sesji konkursowej prosimy
o przygotowanie slajdów oraz posteru w języku angielskim (prezentacja slajdów po angielsku mile
widziana z uwagi na obecność gości z zagranicy).
Informacje dojazdu. Warsztaty odbędą się w Centrum Aktywnego Wypoczynku KoszałkowoWieżyca. Dla osób przyjeżdżających samochodem dostępne będą miejsca parkingowe na terenie ośrodka.
Schematyczna mapka mogąca ułatwić dojazd Uczestnikom zmotoryzowanym znajduje się na stronie
www.wiezyca.pl. Osobom, które zdecydują się na przyjazd pociągiem, polecamy skorzystanie z
wygodnego połączenia SKM na trasie Gdańsk Wrzeszcz - Krzeszna. Stacje PKP Wieżyca i Krzeszna
znajdują się w odległości ok. 1,5 km od ośrodka.
Dla Uczestników, którzy chcieliby skorzystać z przyjazdu w godzinach wieczornych dnia
poprzedzającego Warsztaty, istnieje możliwość noclegu z 1 na 2.09 (płatne indywidualnie przez
zainteresowanych zgodnie z obowiązującym cennikiem, uzgodnienia bezpośrednio z ośrodkiem). Osoby
zainteresowane proszone są o możliwie jak najszybszą deklarację w tej kwestii.
Informacja turystyczna. Po zakończeniu Warsztatów, zachęcamy do odwiedzenia ciekawych miejsc
ziemi kaszubskiej. W promieniu 30 km od ośrodka znajdują się m.in. Muzeum Hymnu Narodowego w
Będominie (mng.gda.pl/muzeum-hymnu-narodowego-w-bedominie), Centrum Edukacji i Promocji
Regionu (CEPR) w Szymbarku (http://cepr.pl/) czy Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie
(http://muzeumkolejnictwa.com.pl/).
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