Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka Okiem Młodego Naukowca” - III edycja
Konferencja organizowana z myślą o Tobie!
Fundacja Promovendi zaprasza studentów, doktorantów oraz wszystkie osoby zainteresowane do udziału
w III edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nauka Okiem Młodego Naukowca”, która odbędzie się w dniu
15 czerwca 2019 r. w Łodzi i jest inicjatywą mającą na celu stworzenie płaszczyzny pozwalającej na wymianę wiedzy
i doświadczeń z poszczególnych dziedzin.
Dlaczego warto wziąć udział w Konferencji?
• stawiamy na interdyscyplinarność, tematyką konferencji będą zagadnienia przedstawione przez Uczestników;
• wydarzenie naukowe skierowane głównie do studentów, doktorantów i młodych naukowców;
• możliwość zaprezentowania prac badawczych jak również przeglądowych;
• dogodna forma prezentacji: wystąpienie ustne, prezentacja posteru;
• obrady prowadzone w języku polskim lub angielskim (wyboru dokonuje Uczestnik);
• abstrakty i artykuły publikowane są w języku angielskim;
• publikacja książki „The Book of Abstracts” z numerem ISBN w wersji papierowej oraz elektronicznej
w systemie Open Access – dorobek naukowy w postaci doniesień konferencyjnych;
• publikacja nadesłanych artykułów w książce „The Book of Articles” z numerem ISBN w wersji elektronicznej:
CD oraz na stronie organizatora w systemie Open Access;
• w programie konferencji przewidziane jest szkolenie zakończone uzyskaniem certyfikatu;
• każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający uczestnictwo w konferencji;
• najlepsze prezentacje i postery zostaną wyróżnione, a ich autorzy otrzymają atrakcyjne nagrody
oraz dyplomy;
• nad merytoryką konferencji będzie czuwał Komitet Naukowy;
• atrakcyjna wysokość opłaty konferencyjnej.
Zapraszamy do rejestracji!
Kiedy? 15 czerwca 2019
Gdzie? Łódź, Centrum Biznesowe „Faktoria” ul Dowborczyków 25
Za ile? Od 199 zł
Rejestracja do 26 kwietnia 2019 r. Liczba miejsc ograniczona!
Szczegóły i rejestracja na stronie www.promovendi.pl
Masz pytanie? Chętnie na nie odpowiemy: mlodynaukowiec@promovendi.pl
UDZIAŁ
CZYNNY

UDZIAŁ
BIERNY

PUBLIKACJA ARTYKUŁU POKONFERENCYJNEGO W KSIĄŻCE „THE
BOOK OF ARTICLES” Z NUMEREM ISBN

+ 99zł

nie dotyczy

DODATKOWE WYSTĄPIENIE KONFERENCYJNE
LUB PREZENTACJA POSTERU

+ 99 zł

nie dotyczy

UCZESTNICTWO W OBRADACH KONFERENCJI
PUBLIKACJA ABSTRAKTU W KSIĄŻCE „THE BOOK OF ABSTRACTS” Z
NUMEREM ISBN
WYSTĄPIENIE KONFERENCYJNE LUB PREZENTACJA POSTERU
CERTYFIKAT POTWIERDZAJĄCY WYSTĄPIENIE KONFERENCYJNE LUB
PREZENTACJE POSTERU

