14-16 września 2017. Kraków, Polska
13. konferencja MATRIZ

TRIZfest-2017
Oficjalne rozpoczęcie przygotowań do Międzynarodowej Konferencji TRIZfest 2017.
Na stronie Międzynarodowego Stowarzyszenia TRIZ www.matriz.org pojawiło się
zaproszenie do nadsyłania propozycji wystąpień podczas zaplanowanej na 14 – 16 września
2017 roku Międzynarodowej Konferencji TRIZfest, która odbędzie się w Krakowie.
Przypominamy, że w konferencji może wziąć udział każdy zainteresowany TRIZ: zarówno
zaawansowani, doświadczeni praktycy, jak i osoby dopiero poznające teorię. Będzie to
świetna okazja poznania międzynarodowego środowiska użytkowników TRIZ, zapoznania
się z najnowszymi trendami w TRIZ, nawiązania nowych kontaktów, wymiany doświadczeń.
Uczestnicy będą mieli możliwość przedstawienia swoich prac podczas piętnastominutowych
prezentacji. Wszyscy zainteresowani wystąpieniem na Konferencji proszeni są o nadsyłanie
swoich tekstów do Komitetu Programowego Konferencji, który zajmie się oceną prac i
powiadomi ich autorów o wynikach procesu kwalifikacyjnego. Czas pomiędzy prelekcjami
będzie przeznaczony na dyskusje w podgrupach oraz networking.
W przeddzień Konferencji odbędzie się seminarium obejmujące wykłady na zróżnicowane
tematy, natomiast ostatni dzień Konferencji będzie przeznaczony na certyfikację na stopień
TRIZ Master oraz na kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia MATRIZ.
Komitet Programowy Konferencji określił następujące ramy tematyczne propozycji
wystąpień:






badania i rozwój teorii i metod TRIZ;
rozwój narzędzi TRIZ w praktycznych zastosowaniach;
zastosowanie TRIZ w nauce, technice, biznesie i w działaniach społecznych;
proces innowacyjny z TRIZ;
TRIZ w pedagogice , edukacji i szkoleniach;




TRIZ w praktyce – studia przypadków
integracja TRIZ z innymi metodami zarządzania produktami i procesami.

Mile widziane będą także prace z dziedziny metodyki kreatywności, automatyzacji
wynalazczości, zarządzania innowacyjnością oraz na wszelkie inne tematy związane z TRIZ.
Oczekiwane są artykuły i prezentacje przedstawiające najnowsze przykłady aktywności
w następujących obszarach:





Badania: osiągnięte wyniki empiryczne i teoretyczne, a także bieżące procesy
badawcze,
Rozwój metod i narzędzi: prezentacja nowych metod i narzędzi oraz propozycji
ulepszenia narzędzi już istniejących i wykorzystywanych w praktyce.
Studia przypadków : przykłady zastosowań narzędzi TRIZ
zakończonych
udokumentowanym sukcesem.
Wzory do naśladowania: przykłady najlepszych działań i wdrożeń zakończonych
znaczącymi sukcesami.

Oficjalnym językiem Konferencji jest język angielski, zatem nadsyłane dokumenty muszą być
napisane w tym języku. Prace w innych językach będą odrzucone.
Ważne daty:






Termin nadsyłania streszczeń : 01 lutego 2017.
Potwierdzenia przyjęcia i zatwierdzenia prac: do 15 lutego 2017.
Termin nadsyłania pełnych tekstów: 01 czerwca 2017.
Potwierdzenia przyjęcia i zatwierdzenia pełnych tekstów: do 30 czerwca 2017.
Termin nadsyłania ostatecznych wersji prac: 15 sierpnia 2017.

Streszczenie - wymogi formalne
W celu zgłoszenia wystąpienia podczas Konferencji należy nadesłać streszczenie swojej
pracy. Streszczenie nie może przekraczać jednej strony formatu A4 i może być napisane w
dowolnym stylu. Streszczenia będą oceniane, a autorzy zakwalifikowanych prac będą
poproszeni o przysłanie pełnych tekstów.
Streszczenie musi zawierać następujące elementy:





tytuł pracy,
nazwiska autorów i współautorów, wraz z określeniem instytucji
reprezentowanych,
tekst streszczenia,
adres e-mail do kontaktu z autorem/autorami.

Ustanowiony został limit 2 wystąpień na osobę,
współautorstwa i wspólnych prezentacji.

przez nich

nie ma ograniczeń w zakresie

Streszczenia należy przesłać w wyżej wspomnianym terminie pod adres
event.com .

trizfest@triz-

Pełne wystąpienie – wymogi formalne
Autorzy streszczeń, którzy otrzymają potwierdzenia przyjęcia ich prac, powinni przygotować
tekst pełnego wystąpienia, który powinien mieć rozmiar co najmniej czterech stron A4 i nie
więcej niż dwunastu stron A4. Wystąpienie musi być sporządzone wg obowiązującego
formatu zaprojektowanego na Konferencję (patrz niżej) oraz musi zawierać następujące
elementy:







tytuł pracy
nazwiska autorów i współautorów, wraz z określeniem instytucji
reprezentowanych,
streszczenie
pełny tekst
listę referencji
adres e-mail do kontaktu z autorem /autorami

Na osobnej stronie należy dostarczyć
współautorów:






przez nich

informacje dotyczące autora i wszystkich

pełne imię i nazwisko
nazwa instytucji
adres e-mail
numer telefonu
adres do korespondencji

Wszystkie materiały powinny być przesłane pod adres trizfest@triz-event.com z
zachowaniem wyżej podanych terminów.
Prace zakwalifikowane na Konferencję zostaną opublikowane w formie zbiorczego
wydawnictwa opatrzonego numerami ISSN i ISBN.
Forma nadsyłanych prac
Wszystkie nadsyłane materiały muszą być sporządzane wg obowiązującego wzorca
zaprojektowanego na Konferencję. Prace w innych formatach będą odrzucone.
Obowiązujący wzorzec (pliki z rozszerzeniami .doc oraz .pdf , spakowane w pliku .zip)
znajduje się pod adresem http://www.trizevent.com/TRIZFest2017PaperTemplate.zip
Kwalifikacja prac
Wszystkie streszczenia oraz pełne teksty zostaną poddane ocenie , na podstawie której
zapadnie decyzja o ich zakwalifikowaniu bądź odrzuceniu. Każdy z dokumentów będzie
oceniany niezależnie przez członków Komisji Kwalifikacyjnej, składającej się z osób z dużym
doświadczeniem akademickim, oraz przez zespół ekspertów – wybitnych praktyków
doświadczonych we wdrożeniach TRIZ i pragmatycznej innowacji w technologii i w biznesie.
W oficjalnej publikacji materiałów konferencyjnych znajdą się tylko te prace, których autorzy
terminowo uiszczą opłatę rejestracyjną.

Komitet Programowy:
Przewodniczący Konferencji:



Dr Mark Barkan, TRIZ Master, The International TRIZ Association MATRIZ
Dr Sergey Yatsunenko, Novismo (Polska).

Przewodniczący Komitetu Programowego:


Valeri Souchkov, TRIZ Master, ICG T&C, University of Twente, TiasNimbas Business
School, (Holandia)

Komitet Organizacyjny:



Dr Yury Fedosov, TRIZ Master: Treasurer.
Dr Simon Litvin, TRIZ Master: Chairman of the TMCC

Skład Komisji Kwalifikacyjnej oraz informacja o wysokości opłaty rejestracyjnej będą podane
wkrótce.
Wszelkie informacje dotyczące Konferencji TRIZfest 2017 zamieszczone są na stronach
www.matriz.org oraz www.triz-event.com

Wszelkie pytania i wątpliwości należy kierować pod adres trizfest@triz-event.com lub
bezpośrednio do członków Komisji Programowej:
dr Mark Barkan: mbarkan@matriz.org (w sprawach ogólnych)
Valeri Souchkov: valeri@xtriz.com (w sprawach dotyczących kwalifikacji materiałów)

Informacje dotyczące Konferencji będą aktualizowane na bieżąco – zapraszamy do
odwiedzania stron www.

