Pokyny a prihláška: Aktívni účastníci workshopov s príspevkom
Medzinárodná interdisciplinárna vedecká konferencia na tému

Aktuálne modely výhovoriek z osobnej zodpovednosti: Slovensko a Európa
15. október 2020
Trnava
Prihláška pre aktívnych účastníkov na workshopoch s príspevkom
Meno:
Pracovisko:
Kontakt (E-mail):
Prosím, potvrďte záujem (zakrúžkujte):
- o aktívnu osobnú účasť na konferencii: áno/ nie
Ak Nie, prosím, uveďte dôvod a vedecká rada zváži záujem o publikovanie abstraktu/
príspevku:
- o publikovanie príspevku: áno/ nie (deadline: 15.10.2020)
- o tému workshopu s číslom (pozri v pozvánke):
Kontakt: Dr. Vadíková (FFTUzodpovednost@yahoo.com)
Harmonogram registrácie:
Aktívni účastníci diskusií workshopov s príspevkom: 31.8.2020
Pasívni účastníci: 30.9.2020
Uzatvorenie registrácie: 30.9.2020
POKYNY na úpravu príspevku: deadline: 15.10.2020
Názov (v slovenskom jazyku):
Názov (v anglickom jazyku):
Autor (Meno, Priezvisko, Titul):
Spoluautori (Meno, Priezvisko, Titul), radení abecedne; cez bodkočiarku:
Pracovisko:
Samotný text - súčasti: súčasný stav skúmanej problematiky; východisko skúmania; cieľ/ciele;
základné pojmy a metódy; zdôvodnená argumentácia pre uvádzané zistenia a výsledky,
závery a odporúčania pre prax;
Použitá literatúra:
Summary v cudzom jazyku, na konci: 3500 znakov
Rozsah: 20 000 - 36 000 znakov, t. j. max 20 strán; max 1 AH
Kľúčové slová pre obidve jazykové mutácie: 5 - 7
POKYNY na úpravy textu pre abstrakt aj príspevok: Times New Roman 12, jednoduché
riadkovanie; 2,5 cm zarovnanie strany, ISO 690 – pri odkazoch na výskumy, pri odkazovaní
na zdroje – formát ´pod čiarou´, Windows RTF, zarovnanie, členenie na odseky; Pri
zapracovaní údajov vo forme tabuliek, tabuľky označiť číslom a názvom, pri prevzatí uviesť
zdroj.
Upozornenie: V sprievodnom maily je potrebné potvrdiť autorskú originalitu a výhradne prvé
publikovanie obsahu abstraktu/ príspevku. Abstrakty aj príspevky prejdú recenzným konaním,
ktoré osvedčí ich jazykovú, obsahovú a formálnu stránku a určí vhodnosť ich zaradenia do
zborníku, prípadne odporučí na prepracovanie. Vzhľadom k tomu, prosíme, venujte formálnej
a obsahovej stránke náležitú pozornosť.
Ochrana údajov: Zaslaním prihlášky účastník dáva súhlas s menovitým uvádzaním svojich
vyjadrení počas celej konferencie v správach z konferencie, a to vrátane workshopov
a zároveň so zhotovením a publikovaním obrazových reprezentačných fotografických
momentiek z diskusií. Pri výhrade v tomto bode je potrebné na to zvlášť upozorniť
organizátorov, a to s dostatočným predstihom. Ďakujeme.

