KOMUNIKAT III

IV Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych
Badania i innowacje z perspektywy młodego naukowca
Krosno, 25.04.2018 r.

Patronat Honorowy
Wojewoda Podkarpacki
Ewa Leniart
Marszałek Województwa Podkarpackiego
Władysław Ortyl
Prezydent Miasta Krosna
Piotr Przytocki
J. M. Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia
w Krośnie
prof. dr hab. Grzegorz Przebinda

W imieniu Komitetu Naukowego oraz Organizacyjnego mam zaszczyt
zaprosić
studentów
Państwa
Uczelni
do
aktywnego
uczestnictwa
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Szanowni Państwo
Celem organizowanej konferencji jest w głównej mierze przekazanie
wiedzy oraz wymiana doświadczeń zdobytych podczas analiz badań prowadzonych
przez studentów w różnych sektorach funkcjonowania człowieka, jak również
kreowanie inicjatyw w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań mających na celu
udoskonalenie gospodarki. Konferencja stworzy płaszczyznę rozwoju naukowych
pasji studentów, stanie się platformą wymiany wiedzy oraz doświadczeń.
Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w organizowanej
konferencji.

PROGRAM KONFERENCJI – PANELE TEMATYCZNE
I - Zdrowie w zmieniającym się świecie – zagrożenia XXI wieku.
II - Współczesne wyzwania aktywności fizycznej i turystyki dla zdrowia.
III - Współczesne kategorie pedagogiczne. Konteksty teoretyczne i empiryczne.
IV - Aktualne wyzwania komunikacji międzykulturowej. Języki, społeczeostwa,
wartości.
V - Oblicza biznesu XXI wieku – ekonomia, finanse, zarządzanie.
VI - Rozwiązania techniczne i technologiczne współczesnego przemysłu.
VII - Wyzwania środowiskowe nowoczesnego przedsiębiorstwa.
Miejsce obrad:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
ul. Kazimierza Wielkiego 4 – aula.

WAŻNE TERMINY





Zgłoszenie uczestnictwa poprzez arkusz zgłoszeniowy, przesłanie
streszczenia, opłata konferencyjna – 30 marzec 2018 r. – 120 zł.
Przesłanie prezentacji - ostateczny termin – 18 kwiecień 2018 r.
Przesłanie danych do faktury – 18 kwiecień 2018 r.

Opłata upoważnia do
- udziału w konferencji
- uzyskania certyfikatu aktywnego uczestnictwa
- materiałów konferencyjnych
- poczęstunku
- wyróżnień dla najlepszych wystąpień
Planowane jest wydanie recenzowanej monografii dla osób, które
prześlą artykuł zgodny z wymogami edytorskimi do dnia 31 maja 2018 roku.

Numer konta
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
ul. Rynek 1, 38-400 Krosno
Bank PEKAO S.A. o/Krosno
Numer rachunku bankowego: 39 1240 2311 1111 0010 5453 8749
W temacie należy wpisać: IV Konferencja SKN 2018 oraz imię i nazwisko uczestnika

STRESZCZENIA I ARTYKUŁY PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES
e-mail: okskn@pwsz.krosno.pl

Sekretariat konferencji
Justyna Kulik
tel.: 787323858
e-mail: okskn@pwsz.krosno.pl
Patrycja Barna
tel.: 785499542
e-mail: okskn@pwsz.krosno.pl
Aktualne informacje oraz arkusz zgłoszeniowy znajdują się na stronie:
www.pwsz.krosno.pl/kskn2018

Proponowany Program Konferencji*:
9.00 - 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 - 10.45 – Powitanie i uroczyste otwarcie konferencji - Rektor PWSZ
im. Stanisława Pigonia w Krośnie, prof. dr hab. Grzegorz Przebinda
11.00 - 12.30 sesja I
12.30 - 12.45 przerwa kawowa
12.45 - 14.30 sesja II
ok. 15.00 - zakończenie konferencji, lunch.
*Program może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych prac

WYMOGI EDYTORSKIE STRESZCZENIA
Tekst powinien być przygotowany w edytorze Microsoft Word w języku
polskim. Maksymalna objętość – 250 słów (do jednej strony A4). Układ treści
powinien zawierać: tytuł doniesienia, imię i nazwisko autora (autorów), instytucja
(pełna nazwa), imię i nazwisko opiekuna naukowego. Tekst streszczenia należy
opracować według schematu:


wprowadzenie



cel pracy



materiał i metody



wyniki, wnioski



słowa kluczowe



ew. informacja o źródłach finansowania

Tytuł doniesienia wyśrodkowany, czcionka Times New Roman, rozmiar 14 p., styl
pogrubiony. Autor/ autorzy – tekst wyśrodkowany, czcionka Times New Roman,
rozmiar 12 p., styl kursywa. Instytucja i opiekun naukowy – czcionka Times New
Roman, rozmiar 12 p., styl normalny.
Tekst treści streszczenia wyjustowany z włączoną opcją automatycznego dzielenia
wyrazów, czcionka Times New Roman, rozmiar 12 p., pojedynczy odstęp między
wierszami w akapicie; marginesy 2,5 cm; tytuły rozdziałów wyróżnione kursywą. Nie
umieszczać tabel i wykresów.

