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Szanowni Państwo! 
Zapraszamy naukowców – profesorów, doktorów, doktorantów, studentów oraz  

absolwentów szkół wyższych z Polski, Ukrainy i innych krajów prowadzących badania  
naukowe w dziedzinie stosunków międzynarodowych, politologii, ekonomii, historii,  
prawa, filozofii, teologii, kultury i in. do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej  
pt. „Modern trends in the international environment transformation: identities, norms 
and values” („Współczesne trendy transformacji środowiska międzynarodowego:  
tożsamość, normy, wartości”), która odbędzie się 6 czerwca 2018 roku na Wydziale  
Stosunków Międzynarodowych Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki. 

 
Języki konferencji: ukraiński, polski, angielski, rosyjski 
Opłata konferencyjna: 200 zł.  
Opłata konferencyjna obejmuje: udział w konferencji, wygłoszenie referatu, publikację 

naukową, przerwę kawową oraz obiad. 
 
Termin zgłoszenia udziału w konferencji: 22 maja 2018 r. 
Ostateczny termin nadsyłania referatu/artykułu w celu publikacji: 15 maja 2018 r.  
(Teksty przesłane po upływie ww. terminu nie zostaną opublikowane). 

 
Prelegenci otrzymają publikację wraz z certyfikatem uczestnictwa w dniu konferencji. 

 

UCZESTNICTWO I REJESTRACJA: 
Aby wziąć udział w konferencji należy wypełnić zgłoszenie do 22 maja 2018 r.  

ZGŁOSZENIE (ONLINE): https://goo.gl/forms/65dE1yPTluI0lPo93 
 

oraz przesłać tekst do publikacji pocztą elektroniczną: centre.srid@gmail.com  
 

Komitet naukowo-organizacyjny zastrzega sobie prawo do selekcji i redakcji nadesła-
nych tekstów, przy czym ich zasadnicza treść nie ulegnie zmianie. 

 
Wymogi redakcyjne  

 Tekst w Microsoft Word (*doc.). 
 Objętość tekstu do druku – max. 21 tys. znaków;  
 Marginesy: lewe, prawe, dolne i górne – 2,0 cm. 
 Czcionka 12 pkt. Times New Roman, interlinia 1 wiersza, tekst wyrównany do lewego  
i prawego marginesu – wyjustowany. Akapit – 1 cm. 
 Zastosowanie pogrubienia: dla terminów i partii tekstów wymagających wyróżnienia. 
 Zastosowanie kursywy: obce słowa, nazwy wydarzeń, tytuły książek, utworów mu-

zycznych, obrazów itd. 
 Zastosowanie cudzysłowu: „tytuły czasopism”, „pojęcia wprowadzane od innych auto-

rów”, „cytaty…” 
 Przypisy dolne. 
 Bibliografia na końcu. 
 Cytaty podajemy w cudzysłowu bez kursywy – „(…) cytat”. 
 Rysunki i zdjęcia (czarno-białe) wklejone w tekście zasadniczym. 

https://goo.gl/forms/65dE1yPTluI0lPo93
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WZÓR: 

Imię i Nazwisko 

Tytuł zawodowy/naukowy 

Afiliacja 

Tytuł – w języku angielskim oraz w języku oryginału 

Streszczenie w języku angielskim – max. 500 znaków 

Słowa kluczowe w języku angielskim– max. 5 słów. 
 

Przypisy: 

1. Przypis odnoszący się do kilku źródeł – oddzielamy średnikiem. 

2. Obowiązujące skróty: wyd. – wydawnictwo; red. – redakcja; por. – porównaj; zob. – zobacz; op. cit., – 

dzieło cytowane. 

3. Przykłady przypisów: Ibidem, s. 98; Ibidem; Por. O. Kolberg, op. cit., s. 280; Por. Ibidem, s. 15-16. 

1) Książki: 

K. Bal, Wprowadzenie do etyki Kanta. Wykład z historii, Wrocław 1984, s. 4. 

K. Bal, Wprowadzenie…, op. cit., s. 34. [różnicujące słowo – w przypadku kilku książek tego samego auto-

ra]. 

Z. Bauman, Moralność bez Etyki, [w:] idem, O moralności ponowoczesnej, Warszawa 1994, s. 84. 

W. Pisarek, Perswazja, [w:] K. Osiołek-Kłosińska (red.), Język perswazji publicznej, Poznań 2003, s. 11. 

E. Szczęsna (red.), Słownik pojęć i tekstów kultury, Warszawa 2002, s. 53. 

2) Czasopisma: 

M. Taraszkiewicz, Neuropedagogika- edukacja XXI wieku, „Trendy” 2005, nr 1, s. 2. 

3) Dzienniki/ Tygodniki/ Dwutygodniki: 

M. Thlon, Krótka historia amerykańskiego rynku kredytów hipotecznych – czyli jak ewaluował American 

Dream, „Rzeczpospolita”, 23.10.2008, s. 2. 

4) Strony internetowe: 

The Body Eclectic: Viewing Bodily Modification in David Nebreda, http://reconstruction.eserver. 

org/051/jones.shtml, [dostęp: 01.01.2014]. 

Bibliografia: 

Pozycje bibliograficzne wpisujemy w porządku alfabetycznym, nie numerujemy, według schematu: 

W przypadku publikacji jednego autora: 

Iluk J., Jak uczyć małe dzieci języków obcych?, Wydawnictwo WSL, Częstochowa 2006. 

W przypadku artykułu w czasopiśmie: 

Mitchell R., Applied linguistics and eyidence-based classroom practice: The case of foreign language gram-

mar pedagogy, „Applied Linguistics” 2006, nr 21, s. 281-303. 

W przypadku publikacji pod redakcją: 

Ratuś B., (red.), Kształcenie i dokształcanie nauczycieli, Wydawnictwo WSP, Zielona Góra 1998. 

W przypadku publikacji kilku autorów: 

Vasta R., Haith M., Miller S.A., Psychologia Dziecka, WSiP, Warszawa 1995. 

Źródła internetowe: 

Rozpoznaj swój styl uczenia się, Kwestionariusz VARK, http://www.uni.opole.pl/chemia/vark. 

 

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt  
e-mailowy: centre.srid@gmail.com 

bądź  

telefoniczny: (+48) 797 233 905 (Roman Kordonski) 
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