
Protokół z posiedzenia Sekcji Mechaniki Płynów KM PAN

Data: 24.10.2017

Miejsce:
konferencja ExFM2017, Instytut TLiMS, ul. Nowowiejska 24, Warszawa

Prowadzący posiedzenie: 
prof. dr hab. inż Jacek Rokicki – Przewodniczący Sekcji MP KM PAN

Przebieg części otwartej posiedzenia.

W czasie części otwartej (23-24.10.2017), uczestnicy konferecji  Experiments in Fluid Mechanics
2017 wysłuchali kilkudziesięciu wystąpień prelegentów krajowych i zagranicznych, listę streszczeń
wygłoszonych prezentacji można znaleźć na stronie Sekcji MP KM PAN.

Przebieg części zamkniętej posiedzenia.

Uczestnicy części zamkniętej posiedzenia:

prof. dr. hab. inż. Jerzy Banaszek
prof. dr hab. inż. Piotr Doerffer
prof. dr hab. inż. Stanisław Drobniak 
prof. dr hab. inż. Witold Elsner
dr hab. inż. Paweł Flaszyński
prof. dr. hab. Szymon P. Malinowski
prof. dr hab. Zbigniew Peradzyński
prof. dr. hab. inż. Jacek Rokicki
prof. dr. hab. inż. Andrzej Styczek
dr. hab. inż. Jacek Szumbarski
dr hab. inż. Ryszard Szwaba
prof. dr. hab. inż. Ewa Tuliszka-Sznitko
dr inż. Tomasz Wacławczyk
dr. inż. Jerzy Żółtak

15:50   rozpoczęcie posiedzenia Sekcji MP KM PAN

Obrady,  otworzył  Przewodniczący Sekcji  MP prof.  Jacek Rokicki,  który  zaproponował  
porządek obrad zaakceptowany jednogłośnie przez uczestników posiedzenia.

15:55   informacja na temat kolejnej XXIII Fluid Mechanics Conference (XXIII KKMP).

W pierwszym  punkcie  obrad  prof.  Witold  Elsner  przedstawił  stan  przygotowań  XXIII
Fluid  Mechanics  Conference  (XXIII  Krajowej  Konferencji  Mechaniki  Płynów).  Podał
zaplanowany termin konferencji: 09-12.09.2018 oraz jej lokalizację, wspomniał także że  

http://smp.meil.pw.edu.pl/files/conference.html


wyłoniono firmę która zajmie się  stroną organizacyjną konferencji.  Przewidziano także  
stypendia dla doktorantów  mających  w  niej  wziąć  udział  oraz  publikację  wybranych  
wystąpień w ineksowanych czasopismach.

16:10   informacja na temat Spring Festival of ERCofTAC

w drugim punkcie, prof. Witold Elsener przestawił możliwość organizacji przez polskie  
uczelnie wiossennego spotkania ERCofTAC. Prof. Jacek Szumbarski podją się organizacji 
tego spotkania na Politechnice Warszawskiej wiosną 2019 roku.

16:15   informacja na temat programu CleanSKY

w trzecim punkcie obrad, prof. Piotr Doerffer przestawił pokrótce możliwości finanasowania
projektów  badawczych  w  ramach  programu  CleanSKY finansowaym  ze  środków  Uni  
Europejskiej i przemysłu dotyczącym nowych technologii i rozwiązań dla lotnictwa. 

16:25   podsumowanie konferencji ExFM2017

na zakończenie prof.  Stanisław Drobniak,  prof.  Witold Elsner oraz prof.  Piotr  Doerffer  
pozytywnie podsumowali referaty przedstawione w czasie konferencji ExFM2017 po czym 
prof. Jacek Rokicki zaprosił obecnych do udziału w ostatniej sesji.

16:30   zakończenie posiedzenia Sekcji MP KM PAN


