
 
 

Komunikat nr 2 
 
Szanowni Państwo, 

Dziękujemy za przesłanie zgłoszeń i abstraktów na XI Krakowską Konferencje Młodych 

Uczonych. Konferencja odbędzie się w dniach 22-24.09.2016 w Krakowie (Akademia 

Górniczo-Hutnicza) oraz Dobczycach (Centrum Szkoleniowe „Jałowcowa Góra”).  

W poniższym komunikacie przesyłamy dalsze informacje dotyczące organizacji konferencji,  

a w komunikacie nr 3 zostanie przesłany program Konferencji. 

 

Z poważaniem 
Organizatorzy XI KKMU 

 

Terminy: 

− Nadsyłanie formularza uczestnictwa: do 07.08.2016. 

− Nadsyłanie abstraktów w języku angielskim: do 31.07.2016. 

− Informacja o przyjęciu abstraktu: do 01.08.2016. 

− Nadsyłanie artykułów w języku angielskim, wraz z dwoma recenzjami: do 22.08.2016. 

− Informacja o przyjęciu artykułu do druku: do 26.08.2016. 

− Nadsyłanie ostatecznej wersji artykułów oraz posterów: do 31.08.2016. 

− Opłata konferencyjna: do 12.09.2016. 

 
Opłata konferencyjna: 

Opłata konferencyjna wynosi 850 zł i obejmuje: 

− udział w sesji plenarnej, 

− wydruk i ekspozycję jednego posteru, 

− udział w sesji panelowej specjalistycznej, 

− udział w 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 i obiad 23.09.2016, śniadanie 24.09.2016), 

− materiały konferencyjne, 

− publikacja abstraktu w języku angielskim w Book of Abstracts. 11th Krakow Conference 

of Young Scientists (książka z numerem ISBN), 

− publikacja jednego artykułu w monografii specjalistycznej, 

− przejazdy z Krakowa (AGH) do Hotelu „Dobczyce” (22.09.2016 po sesji plenarnej) oraz  

z Hotelu „Dobczyce” do Krakowa (AGH) (24.09.2016 po śniadaniu) 

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 PRZYSŁUGUJE  

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 jednoosobowym 

za dopłatą 90 zł/noc (liczba pokoi jednoosobowych jest ograniczona) – należy zaznaczyć 

odpowiednią opcję w formularzu. 

 
Publikacja (artykuł): 

− język publikacji: angielski, 

− objętość: min. 20 tys. znaków ze spacjami, 

− liczba autorów: max. 3, 

− liczba i język recenzji: 2, angielski, 

− podstawowa publikacja artykułu przygotowanego zgodnie z formatką konferencyjną jest 

przewidziana jako rozdział w monografii specjalistycznej (4pkt. wg rozp. MNiSW); 

artykuły zarekomendowane przez Radę Naukową Konferencji mogą zostać skierowane, za 

zgodą autorów, do publikacji w czasopismach naukowych, 

− publikacje w formacie MS Word wraz ze skanem recenzji należy przesyłać mailem na 

adres futuro@agh.edu.pl, 

− oryginały recenzji należy przesłać do Katarzyna Gdowska, Akademia Górniczo-Hutnicza, 

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

TEKSTY NIEZGODNE Z WYMAGANIAMI BĘDĄ ODSYŁANE  

DO AUTORÓW W CELU POPRAWY 



Wystąpienie: 

Poster: 

− język: angielski, 

− czas prezentacji: 5 min.,  

− poster przygotowany zgodnie z formatką konferencyjną zostanie wydrukowany i 

umieszczony na tablicy w dniu Konferencji. 

Prezentacja: 

− język: polski lub angielski, 

− czas prezentacji: 15 min.,  

− organizatorzy zapewniają flipchart, komputer, oraz rzutnik multimedialny. 

ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE UDZIAŁ W KONFERENCJI  

BĘDĄ WYDAWANE PO WYSTĄPIENIACH 

 

Organizatorzy: 

Prezes Grupy Naukowej ProFuturo: Maciej Gliniak, e-mail: gliniakmaciej@gmail.com 

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego XI KKMU: Katarzyna Gdowska, e-mail: 

kgdowska@zarz.agh.edu.pl 

Fundacja dla Akademii Górniczo-Hutniczej 
 


