
Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa
dla doktorantów

i młodych naukowców

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

WSCHODNIE FORUM NAUKI

Zgłoszenie  na  konferencję  odbywa  się  poprzez  przesłanie  kopii-skanu  podpisanego
formularza na adres jednostki organizujacej konferencję:  kamena1933@onet.com.pl
oraz wniesioną opłatę konferencyjną.

Imię i nazwisko uczestnika:

Reprezentowana jednostka naukowa:

Opiekun naukowy (jedynie w przypadku doktorantów):

Tytuł wystąpienia:

Dyscyplina naukowa:

Dane do wystawienia rachunku lub faktury:

  Adres pocztowy (wysyłka certyfikatu):

Adres mailowy:

  Podpis i pieczęć opiekuna naukowego:

mailto:fundacjakamena1933@onet.pl


UWAGA! Abstrakt planowanego wystapienia (maks. 600 znaków) należy odesłać wraz ze
zgłoszeniem  w  osobnym  pliku  tekstowym. Szczegółowe wskazówki  dotyczace
formatowania abstraktów i przyszłych artykułów do publikacji znajda Państwo na stronie
www.wschodnieforumnauki.pl w zakładce „Informacje”.

Podpis uczestnika konferencji:

DANE DO WYKONANIA PRZELEWU  (opłata  konferencyjna  oraz  opłata
publikacyjna):

To świetnie, że chcesz uczestniczyć w organizowanym przez nas
wydarzeniu! By zarezerwować możliwość uczestniczenia w konferencji on-line
w pełnym wymiarze, wnieś opłatę konferencyjna w wysokości  200 zł brutto,
posługujac się następujacymi danymi:

Fundacja Kamena1933

ul. Różana 28

22-100 Chełm

NIP: 563-243-01-05

Regon: 365198806

KRS: 0000633075

konto: PKO BP 70 1020 3150 0000 3302 0096 9261

W tytule przelewu wpisz proszę: Imię i Nazwisko / Wschodnie Forum Nauki / 
data wydarzenia

Jesteśmy zainteresowani Twoimi badaniami i ich wynikami. Bardzo chętnie 
wysłuchamy Twojego wystąpienia. Do zobaczenia na konferencji!

Rada naukowa i 

organizatorzy 

Wschodniego Forum Nauki

http://www.wschodnieforumnauki.pl/


PUBLIKACJA

Termin nadsyłania artykułów do publikacji wskazany jest zawsze w planie

bieżącego  spotkania  konferencyjnego.  Artykuły  wg  zasad  dotyczących

formatowania (zakładka „Informacje” na stronie www.wschodnieforumnauki.pl)

należy nadsyłać na adres  kamena1933@onet.com.pl -  informację o potrzebie

uiszczenia opłaty publikacyjnej w wysokości  350 zł brutto  otrzymacie Państwo

po  uzyskaniu  pozytywnego  wyniku  recenzji  recenzenta  zewnętrznego

wydawnictwa.

Proces wydawniczy obejmuje następujące kroki: 

1.  Recenzja  artykułów  dokonywana  przez  recenzentów  zewnętrznych

wydawnictwa (doświadczeni wykładowcy i recenzenci akademiccy)

2. Informacja o wyniku przeprowadzonej recenzji (proces trwa ok 3 tygodni)

3.  W  przypadku  pozytywnej  o  opinii i  dopuszczeniu  artykułu  do  publikacji

przechodzimy  do  etapu  nanoszenia  wskazań  recenzenta  (następuje  ponowne

odesłanie artykułu do Autora i praca własna)

4. Etap redakcji językowej i weryfkacja Autora

5. Korekta przed składem

6. Skład

7. Korekta po składzie

8. Druk

Każdy  z  autorów  otrzymuje  2  egz.  autorskie  do  dyspozycji.  Artykuły

konferencyjne  związane  są  z  kolejnymi  tomami  Wschodniego  Forum  Nauki

bieżącej serii (np. tom II seria II). Cały proces przygotowania publikacji trwa ok 3

miesiące.
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