Komunikat nr 1
Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w I Interdyscyplinarnej
Konferencji Naukowej z cyklu Badania Młodych Naukowców, w tej edycji
odbywającej się pod hasłem „Wiedza – Inspiracja – Pasja”. Konferencja, pod
patronatem Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, skierowana jest głównie do
studentów i doktorantów z Polski oraz z zagranicy, a jej głównym celem jest
wymiana poglądów, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w zakresie
własnych badań naukowych. Chcemy stworzyć młodym naukowcom okazję do
zaprezentowania swoich prac naukowych, badawczych z zakresu czterech
obszarów:


nauki humanistyczne,



nauki społeczne,



nauki ścisłe,



nauki przyrodnicze i nauki leśne.

Szeroki zakres podejmowanej problematyki oraz jej interdyscyplinarny charakter
mają na celu integrację środowiska młodych naukowców, prowadzących badania
w różnych obszarach nauki. Wierzymy, że będzie to doskonała okazja do prezentacji
dokonań naukowych studentów, doktorantów, a także zespołów badawczych, co
zaowocuje wymianą cennych doświadczeń.

Inspiracją dla przygotowywanych

referatów

w

mogą

być

projekty

realizowane

ramach

prac

dyplomowych

(licencjackich, magisterskich, doktorskich), grantów badawczych, czy innych
indywidualnych lub grupowych przedsięwzięć.

Konferencja

stanowi

podsumowanie

I

edycji

Studenckich

Grantów

Badawczych – nowatorskiego projektu Uniwersytetu Łódzkiego, którego celem jest
finansowanie badań prowadzonych przez młodych naukowców. W związku z tym
zapraszamy na nasze wydarzenie wszystkich studentów wyrażających chęć
podzielenia się wynikami swoich samodzielnych projektów, niezależnie, czy mają one
charakter grantowy, czy związane są z przygotowywanymi pracami dyplomowymi.
Mamy nadzieję, że charakter wydarzenia pozwoli na nawiązanie współpracy
naukowej pomiędzy przedstawicielami nawet odległych dziedzin wiedzy. Celem
Konferencji jest

także

wytyczenie wspólnego obszaru dla

prowadzenia

szerokich, interdyscyplinarnych dyskusji pozwalających na łączenie różnych
perspektyw.
Otwarta formuła Konferencji ma umożliwić jej uczestnikom zapoznanie się
z najciekawszymi projektami realizowanymi na Uniwersytecie Łódzkim oraz
w innych ośrodkach naukowych. Wydarzenie będzie stanowiło forum wymiany
idei, opinii, doświadczeń, naukowych badań i doniesień, które można zaprezentować
w formie wystąpienia lub posteru.
Dodatkowym

atutem

Konferencji

będzie

umożliwienie

uczestnikom

opublikowania swoich prac naukowych (po pozytywnej recenzji) w formie artykułów
naukowych w monografii pokonferencyjnej (wersja elektroniczna).
Oczekując na spotkanie z Państwem i wspólną konferencyjną debatę,
pozostajemy z wyrazami szacunku
Komitet Organizacyjny Konferencji
mgr Anna Felisiak
dr Mateusz Grabowski
dr Anna Gutowska
mgr Katarzyna Lis–Piwowarska
mgr Agata Marciniak

Informacje ogólne

Termin i 22–23.06.2018 r., Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego,
miejsce ul. Pomorska 171/173, 91-404 Łódź.
konferencji:
Ustalenia Zgłoszenia udziału należy dokonać do końca 20.04.2018 r. poprzez
organizacyjne wypełnienie formularza dostępnego na stronie:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDFtwlid_bfumeejGTySDB0mjKtGV2vzuKIElCW9L40L4sA/viewform?usp=sf_link

Abstrakty należy przygotować w języku polskim (nie więcej niż 300
słów), uwzględniając wprowadzenie w tematykę i opis badań.
Udział bierny w konferencji jest bezpłatny. Opłata za uczestnictwo
czynne wynosi 70 zł i obejmuje: materiały konferencyjne, posiłki
(dwa obiady i uroczysta kolacja), przerwy kawowe oraz publikację
pokonferencyjną

(po

pozytywnej

recenzji).

Wpłaty

prosimy

dokonywać do 11.05.2018 r. na nr konta 20 1240 3028 1111 0010
7799 3372 z dopiskiem Konferencja „Badania Młodych Naukowców”.
Studenci, którzy otrzymali stypendium w ramach Studenckich
Grantów Badawczych Uniwersytetu Łódzkiego oraz uczniowie
Programu Zdolny Uczeń Świetny Student są zwolnieni z opłaty.
Organizator nie zapewnia uczestnikom noclegów. Proponowana
baza noclegowa znajduje się na stronie internetowej Konferencji.
Czas trwania wystąpień: 20 minut.

Aby uzyskać fakturę Vat na instytucję (np. macierzystą
uczelnię) należy dokonać przelewu z rachunku tej instytucji lub,
w przypadku przelewu z rachunku osobistego, wpisać w tytule
przelewu nazwę tej instytucji.
Sesja posterowa – autorzy drukują postery we własnym
zakresie (preferowany format: A2). Należy je dostarczyć przed
rozpoczęciem konferencji. Autorzy powinni być obecni obok
swoich posterów podczas sesji.
Dane E–mail konferencji: ikn.badania.mlodych.naukowcow@gmail.com
kontaktowe: Koordynator: dr Mateusz Grabowski
tel. 505 180 982.

Wskazówki edytorskie dla tekstów do druku:
Literatura przywoływana w opracowywanych tekstach:
zamieszczona na końcu opracowania w porządku alfabetycznym według poniższych wzorów:
1) dla opracowań książkowych:
Frindt A., 2005, Czy warto być dorosłym?, Wydawnictwo Akademickie „Żak”,
Warszawa.
2) dla prac zbiorowych:
Halicka M., Halicki J.(red.) 2006, Zostawić ślad na ziemi Księga pamiątkowa
dedykowana Profesorowi Wojciechowi Pędichowi w 80 rocznicę urodzin i 55 rocznicę
pracy naukowej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
3) dla artykułów w opracowaniach zbiorowych:
Staręga-Piasek J., 2006, O niektórych mitach wokół ludzi starych i starości [w:] M.
Halicka, J. Halicki (red.) Zostawić ślad na ziemi Księga pamiątkowa dedykowana
Profesorowi Wojciechowi Pędichowi w 80 rocznicę urodzin i 55 rocznicę pracy
naukowej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 127–146.
4) dla artykułów w czasopismach:
Malewski M., 2005, Pedagogika jako wieża Babel, „Teraźniejszość – Człowiek –
Edukacja”, nr 2(30), s. 91–104.
5) dla opracowań zawartych na stronach internetowych:
http://www.stat.gov.pl/dane_spol-gosp/ludnosc/stan_struk_teryt/2005/30_06/Tablica
5.xlsn, stan z dnia 30.06.2005. ( zapis w przypisie dolnym)
Przypisy
1) Proste – wewnętrzne, w tekście: (Malewski, 2005, s. 94)
2) Rozszerzone, polemiczne, strony internetowe itp. – numerowane, zamieszcza się
pod tekstem na stroniei, zgodnie z zapisem jak wyżej pkt. 1, 2, 3, 4, jedyna zmiana –
nazwisko autora poprzedza się inicjałem jego imienia: M. Malewski,
3) stosowane skróty łacińskie: ibidem, op. cit.
4) dla pracy cytowanej bezpośrednio powyżej w przypisie rozszerzonym – skrót ibidem;
np.: ...............ii.
...............iii.

5) skrót ibidem może być także zastosowany w przypisie prostym jako odniesienie do
przypisu powyżej w obrębie jednego akapitu: (Malewski, 2005, s.94 ).
....................................(ibidem, s. 64).
6) dla pracy już wcześniej przywoływanej, lecz nie bezpośrednio powyżej, w przypisach
rozszerzonych pod tekstem – skrót: op. cit.iv,
W tekście publikacji: czcionka 12, Times New Roman, odstęp 1,5.
Do tekstu dołączamy:
1) Informacje o autorze.
2) Streszczenie max. 10 linijek formatu A4 wraz z tytułem tekstu (język polski i
angielski).
3) Słowa kluczowe (język polski i angielski).

i

Inne znane klasyfikacje rozwoju człowieka zostały opracowane m.in. przez... [i tak dalej].

ii

Zagadnienie uczenia się z życia podejmuje również: P. Dominice, 2006, Uczyć się z życia. Biografia

edukacyjna w edukacji dorosłych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź,
s. 116.
iii

ibidem, s. 133; P. Dominice pisze także o marzeniu w procesie badania biografii edukacyjnych.

iv

O wprowadzaniu młodzieży w dorosłe życie pisze A. Frindt, op. cit., s. 137. [zakładając, że ta praca była

cytowana wcześniej].

