Opis realizacji projektu
Celem głównym realizacji projektu była publikacja w czasopiśmie naukowo-technicznym „Inżynieria Morska i Geotechnika” zagadnień dotyczących inżynierii oraz
ochrony środowiska, a głównie publikowanie najnowszych osiągnięć naukowych, technicznych i technologicznych w celu wdrożenia do praktyki ochrony środowiska.
Obejmowała ona szeroki zakres:
–– inżynierii i ochrony środowiska w odniesieniu do zagadnienia obszarów przymorskich, morza oraz geotechniki w szerokim ujęciu obszaru oddziaływania,
–– dynamiki morza i oddziaływania morza na brzegi, konstrukcje morskie, obiekty
posadowione w morzu (latarnie, wieże wiertnicze i eksploatacyjne),
–– geotechniki obejmującej problemy posadowienia obiektów przemysłowych, drogowych dróg i autostrad, stateczności zboczy, migracji zanieczyszczeń, budowy
tuneli, przepustów, posadowienia mostów itp.,
–– budowli morskich offshore i inshore na Bałtyku i innych morzach, w portach,
stoczniach, rurociągach morskich, budowlach ochronnych klifów i wejść portowych, portów naftowych i gazowych oraz falochronów,
–– technicznej eksploatacji portów, bezpieczeństwa nawigacyjnego w wejściach
portowych i w basenach portu, oznakowania nawigacyjnego i prac pogłębiarskich.
Prezentowane w czasopiśmie „Inżynieria Morska i Geotechnika” artykuły służą
do przedstawienia nowych rozwiązań technicznych i technologicznych, nowoczesnych
metod obliczeń i określenia bezpieczeństwa oraz wpływu na środowisko budowli morskich i obiektów lądowych, przemysłowych, mieszkaniowych i biurowych.
Publikowane materiały autorów polskich i zagranicznych wykorzystywane są w:
–– opracowaniach projektowych, wykonawstwie, eksploatacji obiektów oraz pracach badawczych i studialnych,
–– pracach dyplomowych specjalności budownictwa morskiego, geotechniki, budowy mostów i tuneli, budowy dróg i autostrad oraz ochrony środowiska,
–– monografiach i podręcznikach fachowych oraz podręcznikach dla studentów
szeroko pojętej inżynierii i ochrony środowiska,
–– artykułach na konferencje naukowo-techniczne krajowe i międzynarodowe.
Czasopismo wydawane jest w nakładzie 400 egz. i kierowane jest do szerokiego
grona odbiorców, ze względu na odpowiedni dobór artykułów i pozostałych materiałów
wydawniczych recenzowanych przez dwóch niezależnych recenzentów.
Materiały publikowane w „Inżynierii Morskiej i Geotechnice” wykorzystywane są
przez pracowników biur projektów, przedsiębiorstw wykonawczych, administrację państwową i samorządową, pracowników naukowych instytutów naukowych, wydziałów
budownictwa lądowego, drogowego, mostowego, ochrony środowiska oraz studentów
i uczestników studiów doktoranckich.

