
REGULAMIN KONFERENCJI STUDENCKO-DOKTORANCKIEJ 

Nowa kultura dla nowego człowieka. Dziedzictwo modernistycznych 
 i postmodernistycznych utopii w perspektywie interdyscyplinarnej. 

 

 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konferencja nosi nazwę: Nowa kultura dla nowego człowieka. Dziedzictwo 
modernistycznych i postmodernistycznych utopii w perspektywie interdyscyplinarnej. 

2. Konferencja odbędzie się 6 marca 2020 w budynku Akademii Sztuk Pięknych  
na ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39 w Warszawie. 

3. Organizatorem Konferencji jest Komitet Organizacyjny - Koło Naukowe 
“XX - wieczne utopie w kulturze i sztuce” 

4. W ramach Konferencji odbędą się sesje w języku polskim i angielskim. 

5. Uczestnikami czynnymi konferencji mogą być wyłącznie studenci uczelni wyższych oraz 
uczestnicy studiów doktoranckich. 

6. Uczestnikami biernymi konferencji mogą być wszyscy zainteresowani tematem. 

7. Zgłoszeniem pracy na Konferencję polega na przesłaniu w formie elektronicznej 
wypełnionego formularza zgłoszeniowego i abstraktu w języku polskim i angielskim do  
7 stycznia 2020 r. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przedłużenia terminu 
nadsyłania abstraktów. 

8. Organizatorzy dopuszczają możliwość prezentacji referatu przez 2 uczestników. 

9. Osoby prezentujące referaty podczas Konferencji otrzymają certyfikat uczestnictwa        
czynnego.  

10. W czasie wskazanym przez organizatorów odbędą się zapisy dla uczestników biernych.           
Zapisani uczestnicy bierni (słuchacze) otrzymają certyfikat uczestnictwa. 

 

ZASADY KWALIFIKACJI REFERATÓW 

1. Abstrakt musi zostać zgłoszony do 7 stycznia 2020 r. 

2. Zgłoszone abstrakty kwalifikowane są do prezentacji przez Komitet Naukowy. Decyzja          
Komitetu jest ostateczna. 

3. Każdemu uczestnikowi przysługuje możliwość zgłoszenia jednej pracy w ramach sesji          
ustnej. 

4. Prezentacje odbywać się będą wg. harmonogramu ustalonego przez Komitet         
Organizacyjny, który zostanie podany do wiadomości minimum 7 dni przed prezentacją.           



Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w         
harmonogramie. Informacje o zmianach będą podawane na bieżąco. 

5. Czas wygłoszenia referatu nie powinien przekraczać 20 minut.  

6. Prowadzący sesję zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania programu obrad i          
uprawniony jest do odebrania głosu referującemu. 

7. Referaty mogą być wygłaszane w języku polskim bądź w języku angielskim. 

8. Autorzy prac deklarują, że wyrażają zgodę na publikację streszczenia, imion i nazwisk            
autorów zgłoszonej pracy, nazwy ich instytucji, w materiałach konferencyjnych np. w           
programie konferencji, na stronie internetowej konferencji. 

9. Zgłaszając się do udziału w Konferencji uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na           
przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora jedynie na potrzeby Konferencji i          
na zasadach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym          
uwzględnieniem Ustawy o Ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U.             
2018 poz. 1000) 

10. Przyjmowane będą prezentacje jedynie w formacie pdf. Ostateczne wersje należy          
dostarczyć organizatorom najpóźniej do północy dnia poprzedzającego konferencje. 

 

PUBLIKACJA 

1. Planowana jest publikacja pokonferencyjna. 

2. Publikacja zostanie wydana w formie rozdziału w monografii, zgodnie z wytycznymi dla            
monografii zgodnymi z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia           
12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i            
uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek           
organizacyjnych. Monografia zostanie wydana w wersji papierowej lub elektronicznej po          
zakończeniu Konferencji.  

 

OPŁATA KONFERENCYJNA 

1. Koszt uczestnictwa czynnego w Konferencji wynosi 50 zł za każdego uczestnika.           
Organizatorki mogą znieść opłatę konferencyjną w uzasadnionych przypadkach na         
wniosek referującego. 

2. Bierny udział w konferencji jest bezpłatny. 

3. Uczestnicy Konferencji we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu na miejsce          
Konferencji oraz koszty powrotu, a także noclegu. 

4. Opłatę konferencyjną należy uiścić po otrzymaniu od organizatorów informacji         
potwierdzającej rejestrację i udział w konferencji. 



  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zgłoszenie pracy na Konferencje jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu          
i zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych przez Komitet           
Organizacyjny. 

2. Interpretacja Regulaminu i rozstrzyganie spraw spornych oraz problemów nie ujętych w           
wyżej wymienionym regulaminie przysługuje wyłącznie Komitetowi Organizacyjnemu. 

 


