•
•

wymiana informacji na temat aktualnych prądów badawczych i
działalności Katedr zajmujących się problematyką Konferencji;
integracja środowiska naukowców zainteresowanych problematyką
Konferencji.

KALENDARIUM
ma zaszczyt zaprosić do udziału w

•

II KONFERENCJI NAUKOWEJ

•
•
•

„WYZWANIA DLA GOSPODAREK

•

I ORGANIZACJI W XXI WIEKU”

•

Szczecin, 17.03.2017 r.

•

OPŁATA KONFERENCYJNA

•

O KONFERENCJI
•
•

•
•

Konferencja będzie realizowana w systemie internetowym (ekonferencja).
Konferencja ta, jak tradycyjna, będzie składała się z sesji, na
których rozpatrywane będą zbieżne tematycznie referaty. W tym
czasie osoby referujące powinny odpowiadać na pytania
pojawiające się ze strony innych uczestników, a pozostałe osoby
oczywiście zachęcamy do zadawania pytań.
Liczba sesji będzie uzależniona od liczby chętnych do
przygotowania referatu. Każda sesja trwać będzie godzinę.
Podczas poprzedniej edycji Konferencji w naszym systemie
gościliśmy przedstawicieli 16 ośrodków naukowych praktycznie z
całej Polski. Zadanych zostało w ciągu 3 godzin (3 sesje) prawie
80 pytań, z czego zdecydowana większość znalazła odpowiedzi. Na
panelistę średnio przypadło 6,5 pytania, a rekordziści musieli
zmierzyć się z 14 pytaniami w ciągu godziny. Wszyscy paneliści
aktywnie odpowiadali na postawione pytania.

CELE KONFERENCJI
•

prezentacja wyników badań naukowych oraz praktycznych
doświadczeń dotyczących zakresu tematycznego Konferencji,
wskazanie możliwości dalszych poszukiwań badawczych;

do 03.03.2017 - nadsyłanie zgłoszeń udziału (za pośrednictwem
formularza na stronie www Konferencji)
do 03.03.2017 - nadsyłanie tekstów referatów
do 03.03.2017 - uiszczenie opłaty konferencyjnej
do 10.03.2017 - przesłanie programu Konferencji
17.03.2017 - Konferencja
Opłata konferencyjna wynosi 250 zł (niezależnie od opcji). Opłata
obejmuje udział w konferencji oraz publikację artykułu.
Opłatę należy uiścić do dnia 03.03.2017 r.
Numer konta i adres odbiorcy przelewu podane zostaną na stronie
internetowej Konferencji.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Prosimy o dokonanie rejestracji drogą elektroniczną do dnia
03.03.2017 r. poprzez formularz na stronie www Konferencji.

PUBLIKACJA
•
•
•

Nadesłane teksty referatów zostaną opublikowane w recenzowanej
wieloautorskiej monografii naukowej w języku polskim.
Teksty referatów należy nadesłać w wersji elektronicznej na adres
e-mail Konferencji do dnia 03.03.2017 r.
Prosimy o przesłanie referatów zgodnie z wymaganiami
edytorskimi opisanymi na stronie Konferencji.

KONTAKT I WIĘCEJ INFORMACJI
E-MAIL: kontakt@wyzwania.kzkl.eu
STRONA:

www.wyzwania.kzkl.eu
ZAPRASZAMY!

WWW: HTTP://WWW.WYZWANIA.KZKL.EU/, E-MAIL: KONTAKT@WYZWANIA.KZKL.EU

