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III Międzynarodowa Konferencja Naukowa 

  

 Edukacja akademicka dla społeczeństwa. 

Kształcenie, wychowanie, opieka 
  

06 - 07 listopada 2019 roku 

        

organizowana przez 

     
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Instytut Edukacji Szkolnej 
Zakład Edukacji przez Media i Sztukę 

  

Państwowy Uniwersytet im. F. Dostojewskiego w Omsku 

Katedra Pracy Socjalnej, Pedagogiki i Psychologii 
  

we współpracy z 

  
Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Podzamczu 

  
Świętokrzyskim Centrum Kształcenia „Uniwerek” 

  

  

  

Serdecznie zapraszamy do udziału w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej, 
o tematyce społecznej i edukacyjnej. Proponujemy następujące sekcje: 

1. Człowiek, rozwój, kształcenie. 

2. Człowiek w relacji z innymi. 

3. Zasoby osobiste jako droga do sukcesu.  

4. Doświadczenie i kompetencje. 

 

Program konferencji obejmuje: 

 obrady plenarne, 

 wystąpienia indywidualne w grupach tematycznych i sesjach plakatowych, 
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 imprezy towarzyszące. 

Języki konferencji: polski, rosyjski oraz angielski. 

 

Konferencja odbędzie się w obiektach Regionalnego Centrum Naukowo-
Technologicznego w Podzamczu koło Kielc, które zlokalizowane jest w budynkach XVII 
wiecznego dworu obronnego. W ramach konferencji planujemy zwiedzanie Centrum 
Naukowo-Technologicznego znajdującego się na terenie miejsca odbywania konferencji.  
Jest to drugi co do wielkości ośrodek, po Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, 
popularyzujący nowoczesną naukę przez zabawę. Dla uczestników konferencji 
przewidziane są dodatkowe imprezy towarzyszące. 

 

Odpłatność za udział w konferencji 

Koszt uczestnictwa wynosi 450 zł (dla doktorantów 300 zł). Dla uczestników z poza UE 
koszt wynosi 100 euro (dla doktorantów 70 euro) Opłata obejmuje: materiały 
konferencyjne, wyżywienie, uroczystą kolację oraz monografię z wydrukowanymi 
artykułami.  
 

Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji prosimy dokonać do 30 września 2019 r.  
poprzez stronę internetową https://meeting.edu.pl/pl/formularz-rejestracyjny-na-
konferencje lub bezpośrednio w formularzu: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXS4XmjI6PxnpZcqC2EWajabqCxwlX6uSR
QegombykSuUujg/viewform?usp=sf_link  .  
 

Opłatę konferencyjną należy wpłacać do 15 października  2019 r.  na konta: 

 

PPHU LONG, 25-532 Kielce ul, Nowowiejska 5/184 

ING Bank Śląski nr 56 1050 1416 1000 0022 7701 2106 (wpłaty w złotych) 

 

PPHU LONG, 25-402 Kielce ul, Kadłubka 18 

Alior Bank nr PL 95 2490 0005 0000 4000 2426 3172, SWIFT/BIC: ALBPPLPW (wpłaty 
w euro) 

 

Należy podać imię i nazwisko uczestnika wraz z dopiskiem: Konferencja UJK. 

Goście z zagranicy mogą dokonać opłaty gotówką w dniu rozpoczęcia konferencji. 

 

Noclegi 

Informujemy, że istnieje możliwość zakwaterowania w Hotelu Da Vinci zlokalizowanym na 
terenie miejsca konferencji. Koszt noclegu wynosi 120 zł w pokoju jednoosobowym i 75 zł 
w pokoju dwuosobowym (w cenie śniadanie serwowane w formie bufetu w restauracji Da 
Vinci). Rezerwacji należy dokonać w zgłoszeniu.  

 
 

 

Wskazania redakcyjne dla autorów artykułów: 

https://meeting.edu.pl/pl/formularz-rejestracyjny-na-konferencje
https://meeting.edu.pl/pl/formularz-rejestracyjny-na-konferencje
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXS4XmjI6PxnpZcqC2EWajabqCxwlX6uSRQegombykSuUujg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXS4XmjI6PxnpZcqC2EWajabqCxwlX6uSRQegombykSuUujg/viewform?usp=sf_link
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Przewidujemy wydanie materiałów pokonferencyjnych w formie recenzowanej 
monografii.    

Prosimy o przygotowanie tekstu artykułu według następujących zasad:  
 

1. Dane o autorze: imię i nazwisko autora (-ów), nazwa i miejsce pracy, tytuł artykułu 
w języku polskim/rosyjskim i angielskim. 

2. Część merytoryczna składająca się z następujących elementów: 
a) streszczenie w języku polskim/rosyjskim i angielskim (do 500 znaków każde); 
b) słowa kluczowe w języku polskim/rosyjskim i angielskim, 
c) wstęp (krótkie omówienie celu badań i stosowanych pojęć), 
d) materiał (tekst właściwy), 
e) wnioski,  
f) piśmiennictwo. 
 

3. Edycja tekstu: 
- objętość: maximum  20 000 znaków ze spacjami 
- czcionka: Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5 

- tekst: bez wyróżnień (pogrubienia i kursywy); akapity zaznaczone wyraźnymi wcięciami 
(tabulatorem), cyfry używane na początku zdania pisane słownie, znaki interpunkcji 
(kropka, przecinek, nawias) stawiane bezpośrednio po wyrazie. Tekst, tabele, ilustracje 
i wykresy - wyłącznie w edytorze Word oraz w kolorze czarno-białym, wykresy i ryciny nie 
powinny być umieszczanie w ramkach i nie mogą wykraczać poza margines artykułu. Nr 
tabeli oznaczony cyfrą arabską, a tytuł tabeli umieszczony nad tabelą (np. Tab. 1. 
Populacja badanych). Rycina, zdjęcie, wykres oznaczony cyfrą arabską a podpis 
umieszczony pod wykresem/ryciną/zdjęciem. 
- piśmiennictwo: numerowane, w porządku alfabetycznym umieszczone na końcu tekstu:  
1. Adamski F., Rodzina. Wymiar społeczno - kulturowy, Wydawnictwo UJ, Kraków 2002 

2. Kawula S., Wychowanie - wspomaganie rozwoju, „Problemy Opiekuńczo 
Wychowawcze", nr 4, 1997, s. 12-18 

3. Twardowski A., Sytuacja rodzin dzieci niepełnosprawnych, [w:] I. Obuchowska (red.), 
Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 
1999 

(w przypadku trzech i więcej autorów należy wpisać tylko pierwszego autora i skrót „i 
wsp.", np.: Giza-Poleszczuk A. i wsp., Strategie i system. Polacy w obliczu zmiany 
społecznej, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2000), oraz dokumentacja bibliograficzna 
w tekście: (Twardowski 1999) 

 

Nieuwzględnienie powyższych zasad spowoduje zwrot pracy do autora. 
 

Wszystkie materiały przedstawione do druku będą przedmiotem recenzji. Rada 
Redakcyjna zastrzega sobie prawo do korekty językowej, graficznej i układu tekstu. 
Za publikowane prace autorzy nie otrzymują honorarium. 

 

Artykuły prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: kwo@ujk.edu.pl  
w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2019 r. 
 

Istnieje możliwość zamieszczenia w monografii kilku artykułów za dodatkową opłatą 
(300,- zł za każdy kolejny artykuł). Wniesienie opłaty konferencyjnej jest warunkiem druku 
pracy. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Sekretarzami konferencji lub 
przewodniczącym drogą elektroniczną. 
 

Dla uczestników spoza UE istnieje możliwość publikacji artykułu bez czynnego udziału 



_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Zakład Edukacji przez Media i Sztukę 

Instytut Edukacji Szkolnej 

ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce 

tel. 41-3496765 

e-mail: kwo@ujk.edu.pl 

 

w konferencji za opłatą w kwocie: dla tekstów do 10.000 znaków – 35 euro, dla tekstów 
do 20.000 znaków – 70 euro. 

 
 

 

Internetowy adres konferencji: http://meeting.edu.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoby do kontaktu: 

dr Anna Winiarczyk - Telefon: 508 926 938 
dr Katarzyna Rogozińska - Telefon: 506 062 599 
Doc. dr Elena Asmakovec - Telefon: +79 136 287 804 

(Kontakt w języku rosyjskim) 
 

 

  

 

http://meeting.edu.pl/

