Výzvy a trendy v
súčasnom
spoločenskovednom
výskume
15.-16.10.2019
Aula SAV
Bratislava
vedecká
konferencia pre
doktorandov

Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied Vás pozýva na vedeckú
konferenciu určenú pre študentov doktorandského štúdia spoločenskovedného
a humanitného zamerania Výzvy a trendy v súčasnom spoločenskovednom
výskume. Prostredníctvom konferencie máme záujem vytvoriť priestor na
prezentovanie Vašich rigoróznych a dizertačných prác z oblasti politológie,
sociológie, histórie, filozofie, medzinárodných vzťahov a príbuzných odborov tzv.
vied o človeku a spoločnosti. Konferencia sa uskutoční v Aule Slovenskej akadémie
vied. Dĺžka Vašich vystúpení by sa mala pohybovať v rozmedzí 15 – 20 minút.
Výstupom z konferencie bude tlačený recenzovaný zborník. Rozsah príspevku je
stanovený na 15 – 20 normostrán. Náležitosti ohľadom písania príspevku sú
uvedené v priloženom dokumente Zásady pre publikujúcich. Do recenzného
konania budú zaradené len tie príspevky, ktoré budú koncipované v súlade s
uvedenými pokynmi.
Organizátor zabezpečí v dňoch konania konferencie občerstvenie v areáli SAV.
Špeciálne požiadavky na stravu (alergie, intolerancie a i.) je možné upresniť v
prihláške na konferenciu. Taktiež technické požiadavky na prezentovanie Vašich
príspevkov môžete špecifikovať v prihláške na konferenciu.
Konferenčný poplatok vo výške 20 eur je potrebné uhradiť najneskôr do 30.
septembra 2019

na číslo účtu: IBAN: SK83 8180 0000 0070 0000 0192, variabilný

symbol: 1019, poznámka: meno a priezvisko. Konferenčný poplatok slúži na
zabezpečenie občerstvenia pre aktívnych účastníkov konferencie a vydanie
zborníka.
Dôležité dátumy:
Zaslanie prihlášky

do 15. júna 2019

Vyrozumenie o zaradení na konferenciu

do 30. júna 2019

Termín konania konferencie
Zaslanie príspevku

15.-16. október 2019
do 31. októbra 2019

Plánové vydanie zborníka v priebehu akademického roka 2019/2020

Organizačný výbor konferencie:
Mgr. Lucia Hlavatá
Mgr. Jana Sivičeková
Mgr. Matyas Szuri
Prihláška na konferenciu: TU
Kontakt: doktorandskakonferencia.upvsav@gmail.com

Kde nás nájdete:

Spojenie z autobusovej a železničnej stanice:
Na presun z autobusovej alebo železničnej stanice na miesto konania konferencie
(Aula SAV, Dúbravská cesta 9) môžete využiť mestskú hromadnú dopravu,
autobusovú linku číslo 21.
Z Hlavnej (železničnej) stanice využite nástupnú zástavku „SAV“. Miesto zastávky
je vyznačené na priloženom obrázku. Vystúpiť je potrebné na zastávke „Patrónka“.

Z autobusovej stanice využite nástupnú zastávku „Autobusová stanica“. Z dôvodu
dopravných obmedzení je zastávka premiestnená. V priloženom obrázku je
vyznačená cesta k dočasnej zastávke. Vystúpiť je potrebné na zastávke „Patrónka“.

Cestovný poriadok:
linka č.21 (SAV-Patrónka)

linka č.21 (Autobusová stanica-Patrónka)

Kontakt na taxi služby:
EASY TAXI

0918 555 555, 0907 440 440

GREEN TAXI 0905 777 366
VB TAXI 18 158

