
Międzynarodowa interdyscyplinarna Krakow-

ska Konferencja Młodych Uczonych jest jedną 

z najstarszych polskich konferencji, które adresowane 

są do osób poszukujących inspiracji naukowych. Za-

proszenie kierujemy do szerokiego grona doktoran-

tów, młodych pracowników nauki, pracowników 

branżowych instytutów badawczych oraz przedstawi-

cieli przedsiębiorstw, którzy pragną dzielić się swoimi 

obserwacjami, osiągnięciami i wiedzą praktyczną.  

Celem konferencji jest integracja środowiska młodych 

naukowców poprzez udział w wykładach mistrzow-

skich, tematycznych oraz przekrojowych sesjach pa-

nelowych i sesji posterowej. Konferencja daje możli-

wość zaprezentowania projektów badawczych i rezul-

tatów prowadzonych badań w językach polskim 

i angielskim. 

XI Krakowska Konferencja Młodych Uczonych to 

szansa na wystąpienie konferencyjne i publikację 

w wydawnictwie monograficznym w roku akademic-

kim 2015/2016. 

Nagłówek ostatniej części 

Konferencja 

Kraków – Dobczyce 

23–24.09.2016 

Program ramowy dostępny jest na: 

www.kkmu.agh.edu.pl 

Tematyka 

Tematyka konferencji obejmuje, następujące obszary: 

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE 

 współczesne osiągnięcia w naukach informatycznych, elek-

tronice i robotyce, 

 biomateriały, medycyna regeneracyjna, inżynieria tkanko-

wa, 

 nowe techniki oraz technologie związane naukami che-

micznymi, biologicznymi, medycznymi oraz fizyką, 

 nanotechnologia 

NOWOCZESNA INŻYNIERIA 

 budownictwo, 

 górnictwo i geologia, 

 hutnictwo i odlewnictwo, 

 energetyka 

NAUKI EKONOMICZNE 

 ekonomia, 

 finanse, rachunkowość, bankowość, 

 marketing, Public Relations, reklama, 

 zarządzanie innowacjami, 

 zarządzanie zasobami ludzkimi, 

 przedsiębiorczość i komercjalizacja badań naukowych 

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 

 zarządzanie środowiskiem, 

 zrównoważony rozwój, 

 technologie proekologiczne, 

 ochrona środowiska, 

 edukacja ekologiczna 

LOGISTYKA I INŻYNIERIA PRODUKCJI 

 transport, spedycja, logistyka, 

 gospodarka magazynowa, 

 zarządzanie łańcuchem dostaw, 

 planowanie i sterowanie produkcją, 

 inżynieria produkcji, 

 inżynieria zarządzania 

INŻYNIERIA W MEDYCYNIE 

 inżynieria biomedyczna, 

 zastosowanie inżynierii w diagnostyce i terapii medycznej, 

 wykorzystanie informatyki w diagnostyce i terapii medycz-

nej, 

 zastosowanie inżynierii w farmaceutyce, 

 statystyka w medycynie 

NAUKI SPOŁECZNE I HUMANISTYCZNE 

 filozofia, socjologia i religioznawstwo, 

 prawo, politologia, historia i nauki o bezpieczeństwie, 

 psychologia i pedagogika, 

 językoznawstwo, literatura i sztuki audiowizualne 



Publikacja 

Abstrakty wyłącznie w języku angielskim o objętości 

nieprzekraczającej 1 strony należy przygotować zgodnie z 

formatką. Abstrakty zostaną opublikowane w Book of 

Abstracts, która zostanie wręczona Uczestnikom w czasie 

konferencji. 

Artykuły w języku polskim lub angielskim 

o objętości przekraczającej 20 tys. znaków ze spacjami 

należy przygotować zgodnie z formatką. Liczba autorów 

jednego artykułu nie powinna przekraczać 3. Teksty nie-

zgodne z wymaganiami będą odsyłane do Autorów 

w celu poprawy. Artykuły należy nadesłać wraz z re-

cenzją i oświadczeniami Autorów. 

Skany recenzji i oświadczeń należy  przesłać do: 

futuro@agh.edu.pl.  

Oryginały recenzji i oświadczeń należy  przesłać do: Kata-

rzyna Gdowska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział 

Zarządzania, al.. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków. 

Artykuły zostaną opublikowane jako rozdziały w mono-

grafii specjalistycznej (4 punkty wg rozp. MNiSW 2015).  

Organizatorzy dołożą starań, aby publikacja została wrę-

czona Uczestnikom w czasie konferencji. Wybrane arty-

kuły mogą zostać zarekomendowane przez Radę Nauko-

wą do czasopism naukowych. 

Formatka abstraktu, artykułu i recenzji dostępna jest na 

stronie internetowej konferencji. 

Opłata 

Terminy 

 Rejestracja on-line od  10.06.2016 r.  

 Nadsyłanie abstraktów do  10.07.2016 r. 

 Informacja o przyjęciu abstraktu do 15.07.2016 r. 

 Nadsyłanie artykułów do 30.07.2016 r. 

 Informacja o przyjęciu artykułu do 15.08.2016 r. 

 Nadsyłanie ostatecznej wersji artykułów do 25.08.2016 r. 

 Nadsyłanie posterów do 31.08.2016 r. 

 Opłata konferencyjna do 30.07.2016 r. 

Prezentacja 

Formy wystąpień: na sesji panelowej i/lub na sesji posterowej. 

Wystąpienie na sesji panelowej nie powinno przekroczyć 

15 minut. Organizatorzy zapewniają flipchart, komputer oraz 

rzutnik multimedialny. Język wystąpienia: polski lub angielski. 

Wystąpienie na sesji posterowej z głównych tez  posteru 

nie powinno przekroczyć 5 minut. Organizatorzy zapewniają 

wydruk i ekspozycję posteru. Język posteru: angielski. 

Zaświadczenia potwierdzające udział wydawane będą po wy-

stąpieniach. 

Rejestracja 

Formularz rejestracyjny on-line dostępny jest na stronie 

internetowej konferencji. 

Opłata konferencyjna wynosi 850 zł i obejmuje: 

 udział w sesji plenarnej, 

 wydruk i ekspozycję jednego posteru, 

 udział w sesji panelowej specjalistycznej, 

 udział w spotkaniu bankiecie, programie naukowo-

rekreacyjnym oraz afterparty 

 zakwaterowanie w Hotelu „Dobczyce” (noclegi: 

22/23.09.2016 i 23/24.09.2016), 

 wyżywienie (obiad 22.09.2016; śniadanie 23.09.2016, 

obiad 23.09.2016, śniadanie 24.09.2016), 

 materiały konferencyjne 

 publikacja abstraktu w języku angielskim w Book of Abs-

tracts. 11th Krakow Conference of Young Scientists 

(książka z numerem ISBN), 

 publikacja jednego artykułu w monografii, 

 przejazdy z Krakowa (AGH) do Hotelu Dobczy-

ce” (22.09.2016 po sesji plenarnej)  oraz z Hotelu 

„Dobczyce” do Krakowa (AGH) (24.09.2016 po śnia-

daniu) 

Publikacja kolejnego artykułu 350 zł (dla Uczestników 

konferencji). 

Wydruk artykułu bez udziału w konferencji: 500 zł. 

Uczestnictwo bez wystąpienia i publikacji: 550 zł 

UCZESTNIKOM POPRZEDNICH EDYCJI KKMU PRZY-

SŁUGUJE RABAT W WYSOKOŚCI 50 zł 

Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie w pokojach typu 

studio (dwa dwuosobowe pokoje ze wspólną łazienką). 

Na życzenie możliwe jest zakwaterowanie w pokoju jednoo-

sobowym za dopłatą 90 zł/noc (liczba pokoi jednoosobo-

wych jest ograniczona) – należy zaznaczyć odpowiednią op-

cję w formularzu. 

Organizatorzy 

Grupa Naukowa Pro Futuro  

Fundacja dla Akademii Górniczo-Hutniczej 

Prezes Grupy Naukowej Pro Futuro 

Maciej Gliniak, e-mail: m.gliniak@ur.krakow.pl 

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego XI KKMU 

Katarzyna Gdowska, e-mail: kgdowska@zarz.agh.edu.pl 

Adres: Fundacja dla AGH, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków 

E-mail: futuro@agh.edu.pl 


