LATAJÑCA
POLITECHNIKA
Latajàca Politechnika jest inicjatywà naukowców i praktyków zajmujàcych si´ szeroko pojmowanà tematykà transportowà, oscylujàcà
równie˝ wokó∏ tematów niszowych, istotnych
dla uprawiania zawodu in˝yniera. Ma ona na
celu popularyzowanie nowoczesnej wiedzy
i wyników badaƒ naukowych, które bardzo
cz´sto majà charakter unikalny i stanowià efekt
pracy wielu lat.Ogólnodost´pna baza b´dzie
wykorzystywana do zapraszania wybranych wyk∏adowców (na zasadzie wzajemnoÊci) na wyk∏ad prowadzony w ramach w∏asnych zaj´ç
dydaktycznych.
Latajàca Politechnika wspomagana jest
ogólnodost´pnà bazà danych zawierajàcà
ofert´ wyk∏adów monograficznych przygotowanych przez osoby zajmujàco si´ zawodowo zagadnieniami z zakresu planowania transportowego, nowoczesnych rozwiàzaƒ infrastrukturalnych, in˝ynierii ruchu, teorii transportu,
logistyki, modelowania i prognozowania ruchu, a nawet matematyki czy statystyki stosowanej.
Niestety obecnie zauwa˝alny jest brak platform wymiany doÊwiadczeƒ i wyników badaƒ
prowadzonych w poszczególnych oÊrodkach naukowych. Inicjatywa Latajàcej Politechniki
ma na celu propagowanie wyników badaƒ realizowanych na poszczególnych uczelniach,
wymian´ doÊwiadczeƒ pomi´dzy poszczególnymi zespo∏ami badawczymi, inne tematy
o szczególnych walorach dydaktycznych i poznawczych.
Inicjatywa Latajàcej Politechniki jest dzia∏aniem honorowym, w którym zainteresowane
osoby mogà wymieniaç si´ wiedzà i umiej´tnoÊciami na zasadach wzajemnoÊci.
Mo˝liwe jest tak˝e zaproszenie wybranego Autora na wyk∏ad o charakterze komercyjnym.
W takim przypadku ewentualne kwestie finansowe powinny byç ustalane indywidualnie,
mi´dzy zainteresowanymi stronami.

Zasady funkcjonowania Latajàcej Politechniki:

1.

Baza danych pomaga znaleêç intersujàcy nas wyk∏ad / tematyk´ i wys∏aç zaproszenie
Autora do prezentacji.

2.

Korzystanie z bazy danych odbywa si´ na zasadzie wzajemnoÊci – zapraszajàc
wybranà osob´ na wyk∏ad, nale˝y przedstawiç w bazie danych propozycj´ swojego
wyk∏adu.

3.

Oferowany wyk∏ad ma charakter wyk∏adu monograficznego mieszczàcego si´ w 90
minutach cyklu dydaktycznego. Mo˝liwym jest zorganizowanie wyk∏adu d∏u˝szego,
jednak po uprzednim ze stronà zapraszajàcà.

4.

Wyg∏oszone wyk∏ady powinny mieç charakter otwarty, co powinno byç zapewnione
przez stron´ zapraszajàcà. Mogà mieç one form´ wyk∏adu dla studentów, seminarium
dla pracowników dydaktycznych lub wyk∏adu komercyjnego.

5.

Jednostka, która chcia∏aby zaprosiç Autora wyk∏adu do siebie, powinna pokryç
koszty podró˝y oraz ewentualnie noclegu.

6.

W bazie danych mogà byç równie˝ zamieszczane harmonogramy seminariów
naukowych poszczególnych jednostek zainteresowanych przystàpieniem do inicjatywy,
które b´dà dost´pne dla goÊci z zewnàtrz.

7.

W bazie danych mogà byç oferowane tematy wyk∏adów organizowanych w jednostce
macierzystej prelegenta, na które zapraszani sà goÊcie z zewnàtrz.

8.

W bazie danych mo˝na og∏osiç równie˝ zapotrzebowanie na wyk∏ad o okreÊlonej tematyce.

9.

Przewiduje si´ równie˝ mo˝liwoÊç zaproszenia do odbycia wyk∏adu o zamówionej
tematyce o charakterze komercyjnym.

