
Regulamin Uroczystej Sesji Referatowej Rady Kół Naukowych 

 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

„Innowacje XXI wieku - wyzwania, trendy, problemy” 

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

25 Listopada 2015 r. 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Regulamin dotyczy uczestnictwa w Uroczystej Sesji Referatowej Rady Kół Naukowych Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie „Innowacje XXI wieku - wyzwania, trendy, problemy” dalej zwanej 

Konferencją. Jej Organizatorem  jest Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

(dalej Organizator). 

2. Konferencja odbywa się w dniu 25 listopada 2015 roku na terenie kampusu Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie, mającego siedzibę przy ulicy Rakowickiej 27.  

3. Celem Konferencji jest rozwijanie aktywności naukowej studentów i doktorantów, a także 

stworzenie forum wymiany poglądów. 

 

§ 2 Harmonogram 

1. Udział w Konferencji jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora 

danych osobowych Uczestników na potrzeby Konferencji oraz w celach marketingowych związanych 

z udziałem w Konferencji. 

2. Organizator ustala harmonogram Konferencji, przy czym zastrzega możliwość zmiany terminów. 

3. Wszelkie wymagane dokumenty do aktywnego udziału w Konferencji należy przesłać do 

Organizatora na adres mailowy: sesja_referatowa@rkn.edu.pl .  

4. Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych upływa 31 października 2015 roku. 

5. Recenzję artykułu oraz jego zarys należy przesłać najpóźniej w dniu 15 listopada 2015 roku. 

6. Prezentację przygotowaną na Konferencję oraz skan oświadczenia o samodzielności należy 

przesłać do 18 listopada 2015 roku. Ponadto skan oświadczenia o samodzielności należy dostarczyć 

do Organizatora w wersji pisemnej, do momentu rozpoczęcia Konferencji. 

7. Gotowy artykuł do publikacji należy przesłać do 18 grudnia 2015 roku. 

 

§ 3 Uczestnictwo w Konferencji 



1. Przygotowany artykuł nie może naruszać praw autorskich, interesów prawnych i materialnych 

innych osób w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz. U. nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Artykuł nie może być również wcześniej publikowany przez autora.  

2. Wszyscy wymienieni współautorzy po zapoznaniu się z treścią artykułu i zaakceptowaniu go, 

wyrażają zgodę na jego publikację w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. 

3. Artykuł musi spełniać wymogi edytorskie ustalone przez Organizatora. 

4. Autorzy artykułów nie otrzymują honorariów za napisanie i opublikowanie artykułu. Jest to 

działalność charytatywna. 

5. Uczestnik wyraża zgodę na udział w badaniach ewaluacyjnych po zakończeniu realizacji projektu, 

jeśli takie badania będą miały miejsce. 

6. Artykuły podlegają ocenie recenzenta, którą uczestnicy zapewniają dla swoich prac. 

7. W przypadku negatywnej opinii recenzenta, artykuł może zostać niedopuszczony do wygłoszenia 

i/lub publikacji.  

8. O przyjęciu artykułu decyduje termin nadesłania zgłoszeń oraz wypełnienie innych postanowień 

Regulaminu. 

9. Organizator zastrzega, że może wykluczyć artykuł bez podawania przyczyny. 

 

§ 4 Postanowienia końcowe 

1. Ewentualne wątpliwości powstałe przy stosowaniu niniejszego Regulaminu rozstrzyga Organizator. 

2. Wszelkie pytania odnoszące się do Konkursu czy Konferencji należy przesyłać na adres mailowy: 

sesja_referatowa@rkn.edu.pl  


