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CEL KONFERENCJI
• Organizacja forum wymiany poglądów oraz doświadczeń związanych z dobrymi
praktykami w zakresie współpracy środowiska naukowego z otoczeniem społecznogospodarczym.
• Dyskusja nad znaczeniem uwarunkowań społecznych, kulturowych, ekonomicznych
i administracyjno-prawnych determinujących możliwości oddziaływania uczelni
na otoczenie w poszczególnych regionach Wspólnoty Europejskiej i krajów
nie zrzeszonych w UE.
• Nadanie debacie charakteru międzynarodowego w celu umożliwienia prezentacji
dobrych praktyk specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa, prawa, administracji,
zarządzania, psychologii, pedagogiki, etyki, służb mundurowych oraz praktyków
reprezentujących różne podmioty, wywodzących się ze środowiska społecznogospodarczego.

OBSZARY TEMATYCZNE
1. Prawno-administracyjne aspekty współpracy Uczelni ze środowiskiem społecznym.
2. Oddziaływanie Uczelni na otoczenie w zakresie poprawy bezpieczeństwa lokalnego.
3. Uczelnie i organizacje pożytku publicznego a problemy społeczne lokalnego
środowiska.
4. Nauka a praktyka życia społecznego w ujęciu interdyscyplinarnym.

MIEJSCE KONFERENCJI
Konferencja odbędzie się w budynku Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu przy
ul. Traugutta 61a.

OPŁATA KONFERENCYJNA
•

Koszt udziału w konferencji wynosi 350 zł (opłata obejmuje: udział w konferencji,
certyfikat uczestnictwa, publikację artykułu w monografii, bufet kawowy, obiad).

•

Dla osób zainteresowanych publikacją artykułu bez udziału w konferencji
lub udziałem w konferencji z wygłoszeniem referatu (bez publikacji) opłata wynosi
250 zł.

•

Osoby zainteresowane biernym udziałem w konferencji nie wnoszą opłat.

WYSTĄPIENIA PODCZAS KONFERENCJI
•

Wystąpienia podczas konferencji mogą być w języku polskim, angielskim
lub rosyjskim (prezentacje Power Point i przekazywane przez prelegenta treści).

•

Prosimy

prelegentów

o wcześniejsze

przesłanie

streszczeń

wystąpień

(do 1 kwietnia) – około 2-3 stron.
OBOWIĄZUJĄCE TERMINY
•

Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji (na podstawie wypełnionej i podpisanej karty
zgłoszenia

uczestnictwa)

prosimy

przesłać

drogą

elektroniczną

na

adres

konferencja2019@wsh.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Wyższa Szkoła Handlowa
w Radomiu, ul. Traugutta 61 A, 26-600 Radom z dopiskiem Konferencja
naukowa Uczelnia wyższa – czynnik rozwoju regionalnego – do 15 lutego 2019r.

•

Wpłaty za uczestnictwo w konferencji lub opublikowanie artykułu prosimy dokonać
do 18 marca 2019r. Opłatę należy wnieść na konto organizatora: Wyższa Szkoła
Handlowa,

ul.

Mazowieckiego

7a,

26-600

Radom,

nr

konta

25105014161000002302073099, tytuł przelewu: Udział w konferencji Uczelnia
wyższa – czynnik rozwoju regionalnego.

•

Teksty artykułów do publikacji prosimy przesłać do 15 lutego 2019r. (drogą
elektroniczną na adres mailowy mplotczyk@wsh.pl).

•

Streszczenia referatów – do 1 kwietnia 2019r. (drogą elektroniczną na adres mailowy
konferencja2019@wsh.pl).

Szczegółowy program konferencji zostanie opracowany na podstawie zgłoszonych
referatów i wysłany w kolejnym komunikacie.

ADRES KORESPONDENCYJNY
•
•

e-mail: konferencja2019@wsh.pl (mgr Katarzyna Marcinkiewicz-Marszałek tel.48
360 10 75 w. 14);
adres pocztowy: Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, ul. Traugutta 61a, 26 600
Radom z dopiskiem Konferencja naukowa: Uczelnia wyższa – czynnik rozwoju
regionalnego.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

ZASADY OPUBLIKOWANIA ARTYKUŁU W MONOGRAFII
1. Redakcja przyjmuje do publikacji teksty o charakterze naukowym, napisane w języku
polskim lub angielskim związane z obszarami tematycznymi poruszanymi podczas
konferencji.
2. Przeznaczone do publikacji prace należy przesyłać na adres: mplotczyk@wsh.pl wraz
z danymi: imię i nazwisko, tytuł naukowy (zawodowy) lub stopień naukowy, miejsce
pracy, adres i telefon do korespondencji oraz adres e-mailowy.
3. Pocztą tradycyjną należy przesłać, lub dostarczyć osobiście: oświadczenie dotyczące
praw autorskich oraz oświadczenie, że nadesłana praca nie była dotąd ogłoszona
drukiem i nie została złożona w innej redakcji.
4. Artykuł powinien zawierać nie więcej niż 25 000 znaków łącznie ze spacjami (ok. 1012 stron). Tekst artykułu należy poprzedzić słowami kluczowymi oraz streszczeniem
(w języku, w jakim został napisany artykuł oraz w języku angielskim).
5. Redakcja

zastrzega

sobie możliwość

dokonywania

zmian

i

skrótów

w tekstach przeznaczonych do publikacji.
6. Autor,

przekazując

redakcji

tekst, przenosi

na

wydawcę

prawo

do

jego

publikacji (prawa autorskie i wydawnicze).
7. Artykuł należy przygotować w układzie: imię i nazwisko, afiliacja autora(-ów), tytuł
artykułu, słowa kluczowe (nie więcej niż 5), streszczenie (ok. 300-500 znaków), tekst
artykułu (ponumerowane rozdziały), bibliografia.
8. Tekst artykułu w formacie Word, czcionka 12 - Times New Roman, interlinia - 1,5
wiersza, tekst wyjustowany, marginesy - 2,5 cm, wcięcie - 1,0.
9. W artykule obowiązują przypisy w systemie oksfordzkim (Oxford Referencing
System).

