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CEL KONFERENCJI 
Celem Konferencji jest prezentacja aktualnych problemów elektroenergetyki, kreowanie jej perspektyw 

rozwojowych oraz umożliwienie nawiązania współpracy środowiska naukowego i przemysłu, czego efektem 

są wspólne prace naukowe i projekty przemysłowe. Najczęściej poruszanymi tematami są kwestie 

bezpieczeństwa i pracy systemu elektroenergetycznego, a przedstawiane referaty prowadzą do dyskusji oraz 

wymiany wiedzy i doświadczeń. 

TEMATY PREFEROWANE 
Tematy preferowane opublikowano na stronie internetowej Konferencji APE (link). 

FORMA I MIEJSCE OBRAD 
Obrady podstawowe prowadzone są w sekcjach podzielonych na podsekcje. Prezentacja referatów odbywa 

się audytoryjnie lub za pomocą posterów. Obrady będą prowadzone w języku polskim i angielskim. Miejscem 

konferencji jest Politechnika Gdańska. Organizatorzy nie zapewniają miejsc noclegowych. 

REFERATY 
Wstępne kwalifikowanie referatów odbywać się będzie na podstawie streszczeń (do 250 słów) przesłanych 

poprzez formularz znajdujący się na stronie internetowej Konferencji APE (link). Potwierdzenie zgłoszenia 

i informacja o przyjęciu lub odrzuceniu streszczenia referatu przesłane zostaną na wskazany w formularzu 

adres e-mail. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia w terminie 3 dni roboczych od daty przesłania 

formularza, prosimy o kontakt (ape.weia@pg.edu.pl). 

Klasyfikacja końcowa dokonana przez recenzentów nastąpi po otrzymaniu pełnych tekstów referatów 

(formularz na stronie internetowej Konferencji APE - link). Informacje o przyjętych referatach zostaną 

ogłoszone na stronie internetowej Konferencji APE. Wszystkie przyjęte referaty będą przedmiotem recenzji, 

która przedstawiona zostanie w postaci referatów generalnych oraz zostaną zamieszczone w materiałach 

konferencyjnych dostępnych w wersji elektronicznej. Wszystkie zgłoszone i przyjęte referaty będą 

opublikowane w Monografii Wydawnictwa Politechniki Gdańskiej, natomiast wyróżnione referaty zostaną 

przekazane do redakcji czasopisma Przegląd Elektrotechniczny. Publikacje będą dostępne po zakończeniu 

Konferencji APE’23 (do końca 2023 roku). 

TERMINARZ 
Termin nadsyłania streszczeń referatów: do 6.02.2023 r. 

Termin nadsyłania pełnych tekstów referatów: do 28.02.2023 r. 

Termin rozpoczęcia i zakończenia rejestracji uczestników: od 27.12.2022 r. do 30.05.2023 r. 

UWAGI 
Uczestnik Konferencji APE może przesłać 2 referaty. W przypadku zespołu autorów minimum jeden uczestnik 

musi wziąć udział w konferencji. Organizatorzy proszą o możliwie szybkie wypełnianie formularzy zgłoszeń 

uczestnictwa (link) oraz o dotrzymywanie ustalonych terminów zamieszczonych na stronie internetowej 

Konferencji APE (link). 

OPŁATY 
Opłata za udział w Konferencji APE'23 wynosi 2500 zł i zapewnia: uczestnictwo w obradach, materiały 

konferencyjne oraz posiłki (2 obiady, przerwy kawowe, uroczysta kolacja). 

Ostateczny termin wnoszenia opłaty za udział w konferencji to 30.05.2023 r. 

DANE KONTAKTOWE 

Politechnika Gdańska 

Wydział Elektrotechniki i Automatyki   tel.: +48 58 347 20 98 

Katedra Elektroenergetyki 
ul. G. Narutowicza 11/12     e-mail: ape.weia@pg.edu.pl 

80-233 Gdańsk       https://eia.pg.edu.pl/ape 

https://eia.pg.edu.pl/ape/tematyka-konferencji
https://forms.pg.edu.pl/01GGB4ZK58Z0KN3MGFGYYWCRCJ
https://forms.pg.edu.pl/01GKYNRCCJ895DV50Z355QN108
https://forms.pg.edu.pl/01GKYSB9J84YW2E4E32F49ESRE
https://eia.pg.edu.pl/ape/informacje-dla-uczestnikow/terminarz
https://eia.pg.edu.pl/ape

