KOMITET ORGANIZACYJNY
XXV JUBILEUSZOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO
DOBCZYCE, 18-19-20 czerwca 2018
KOMUNIKAT 2
Ramowy program konferencji
Poniedziałek 18 czerwca 2018 r.
10.00 – 13.00 Rejestracja uczestników konferencji
13.00 – 14.00 Obiad
14.00 – 16.00 Otwarcie konferencji oraz I Sesja plenarna
16.30 – 17.30 I Sesja referatowa
17.30 – 18.30 II Sesja referatowa
19.00 Kolacja
Wtorek 19 czerwca 2018 r.
9.30 – 10.30 III Sesja referatowa
11.00 – 12.00 IV Sesja referatowa
12.00 – 13.00 V Sesja referatowa
13.00 – 14.00 Obiad
14.00 – 15.00 II Sesja plenarna
15.00 – 16.00 Sesja posterowa
Od 16.15 I Wyjazd studyjny
Środa 20 czerwca 2018 r.
9.30 – 10.00 Zakończenie obrad. Podsumowanie konferencji.
Od 10.30 II Wyjazd studyjny (szczegóły w Komunikacie nr 3)
Przedstawiony powyżej program ramowy może ulec zmianie.
W najbliższym czasie zostanie on uszczegółowiony i zamieszczony na stronie:
www.infraeco.pl

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ I OPŁATY ZA UCZESTNICTWO
ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY DO 31.05.2018 r.
Zgłoszenia z abstraktem
prosimy przesyłać na adres e-mail:

infraeco.konferencja@gmail.com
! MONOGRAFIA Web of Science !
Uprzejmie informujemy, że propozycja wydawnictwa z materiałami konferencyjnymi została
pozytywnie zweryfikowana przez wydawnictwo Springer. W związku z powyższym każdy
uczestnik konferencji będzie mógł przygotować max. 2 artykuły naukowe (jako autor lub
współautor) do monografii, która po spełnieniu wymogów wydawnictwa Springer będzie
indeksowana na stronie Web of Science. Poniżej najważniejsze informacje:

1) Koszt artykułu wynosi 500 zł za 6 stron (50 zł za każdą dodatkową stronę). Płatne po
akceptacji artykułu do druku.
2) Każdy zespół autorski otrzyma 1 egzemplarz wydrukowanej monografii.
3) Przyjmowane będą tylko artykuły w języku angielskim. Redakcja może wziąć na
siebie trud tłumaczenia (szczegóły do uzgodnienia z Redakcją).
4) Wzór artykułu, który bezwzględnie należy przestrzegać przesyłamy w załączniku
wraz z informacją o obsłudze makr.
5) Przysłana publikacja powinna odpowiadać tematycznie jednemu z niżej
wymienionych działów:
a) Technical infrastructure
b) Environmental protection
c) Spatial problems of rural areas
d) Environment friendly power generation
e) Sustainable rural development
6) Objętość publikacji to minimum 6, maksimum 8 stron. Artykuły niespełniające tego
warunku będą odsyłane Autorowi/Autorom do poprawy.
7) Każdy artykuł zostanie poddany podwójnej recenzji.
8) Szczegóły w sprawie monografii będą przekazywane zainteresowanym podczas
konferencji w Dobczycach.
9) Termin nadsyłania artykułów w języku angielskim to 10 września 2018 r.
10) Wzór zgodnie, z którym należy przygotować artykuł i szczegółowe wymagania
techniczne będą dostępne na stronie internetowej konferencji
Istnieje możliwość przysłania artykułów także do czasopisma
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich tylko w języku angielskim.
Pozytywnie zrecenzowane artykuły zostaną opublikowane w III i IV kwartale 2018 r.
Uprzejmie informujemy, że czas przewidziany na wygłoszenie referatu wynosi
maksymalnie 10 minut, dlatego też zwracamy się z prośbą
o przygotowywanie syntetycznych wystąpień z przedstawieniem najważniejszych wyników
z prezentowanych badań i analiz.
Uczestnicy sesji posterowych powinni umieścić swoje plakaty na tablicach przygotowanych
przez organizatorów - najpóźniej w przerwie obiadowej. Wymiary tablic wynoszą: 80 x
100cm, dlatego też optymalnym rozmiarem przygotowywanych przez Państwa posterów jest
format A1: 59,4 x 84,1cm.
Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować na adres Komitetu Organizacyjnego
e-mail: infraeco.konferencja@gmail.com

