VII OGÓLNOPOLSKIE EUROPEISTYCZNE
WARSZTATY METODOLOGICZNE
Miejsce obrad
Centrum Leonardo da Vinci
Podzamcze 45, Chęciny
21-22 czerwca 2016 r.
Patronat honorowy:

Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
prof. zw. dr hab. Jacek Semaniak

Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania UJK w Kielcach
dr hab. prof. UJK Wojciech Saletra

Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji oraz Katedra Krajów Europy Północnej
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszają do udziału w siódmych
Ogólnopolskich Europeistycznych Warsztatach Metodologicznych dla Doktorantów
i Habilitantów, które odbędą się w dniach 21-22 czerwca 2016 r.
Warsztaty adresowane są do Doktorantów i Habilitantów, którzy chcieliby
w gronie najwybitniejszych ekspertów konsultować swoje badania pod kątem
metodologicznym i teoretycznym. Serdecznie zapraszamy wszystkich reprezentantów:
• prawa,
• bezpieczeństwa,
• politologii,
• europeistyki,
• administracji,
• ekonomii,
• stosunków międzynarodowych,
• socjologii,
• historii.
Dwudniowe przedsięwzięcie składać będzie się z wykładów dotyczących badań
z zakresu metodologii oraz warsztatów metodologicznych. Warsztaty przeprowadzone
zostaną w kilkuosobowych grupach tematycznych. Poprowadzą je specjaliści we
wskazanych wyżej dziedzinach podczas gdy uczestnicy warsztatów zaprezentują teorie
i metody wykorzystywane w swoich pracach badawczych.
Dla zainteresowanych przewidziane zostały indywidualne konsultacje
z zaproszonymi ekspertami. Efektem warsztatów metodologicznych będzie recenzowana
publikacja, zawierająca teksty uczestników wraz z komentarzami profesorskimi.
Zgłoszenia wraz z założeniami teoretycznymi i metodologicznymi swojej pracy
badawczej należy złożyć na formularzu znajdującym się na stronie:
http://konferencjakkep.weebly.com/warsztaty-metodologiczne-2016.html
Zgłoszenie należy przesłać do 20.05.2016 r. na adres e-mail: konferencjakkep@gmail.com

Ogranizatorzy:
Prof. UJK dr hab. Ireneusz Kraś
Dr Magdalena Tomala
Tel: 605 6666 77
Mail: magdalena2828@gmail.com

Dr Joanna Grzela
Dr Tomasz Pawłuszko
Dr Beata Rogowska
Dr Maryana Prokop

DZIEKAN
Prof. UJK dr hab. Wojciech
Saletra

Do formularza zgłoszeniowego prosimy o dołączenie potwierdzenia wniesienia
opłaty konferencyjnej.
Istnieje możliwość zarezerwowania noclegu w hotelu w Centrum Leonardo da
Vinci, Podzamcze, koszt 120 zł (wraz ze śniadaniem)
Opłata za udział w Warsztatach:
Udział w warsztatach obejmuje wyżywienie w tym uroczystą kolację, bufet kawowy,
materiały konferencyjne oraz recenzowaną publikację co wiąże się z dokonaniem do
30.05.2016 r. opłaty 350 zł (dla doktorantów – 250 zł) na poniżej podane konto:

UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH
UL. S. ŻEROMSKIEGO 5, 25-369 KIELCE

Numer konta: Raifeissen Bank Polska S.A
48 1750 1110 0000 0000 2108 1237
SUBKONTO: 120
Uwaga, ważne!
Na fakturze będą umieszczone informacje dotyczące osoby bądź instytucji, jakie znajdują się na przelewie
bankowym, skąd wpłynęły środki finansowe do Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W związku
z tym prosimy o dokonywanie wpłat za pośrednictwem tej instytucji/osoby, która finansuje udział w
konferencji. Wnoszący opłatę konferencyjną w tytule przelewu wpisuje nazwę jednostki wpłacającej
(nazwę uczelni lub innej instytucji) lub osobę oraz jej adres (miejscowość, ulica, nr) i NIP, na które dane
będzie wystawiona faktura.

Uczestników Warsztatów serdecznie zapraszamy do udziału w III Ogólnopolskiej
Konferencji Naukowej: Europa w przestrzeni prawnej, politycznej i gospodarczej.
Polityka bezpieczeństwa w Unii Europejskiej, która odbędzie się w dniach
22-23.06.2016 r.:
http://konferencjakkep.weebly.com/konferencja-czerwiec-2016.html

Wymogi redakcyjne dotyczące przygotowania konspektu na VII Ogólnopolskie
Europeistyczne Warsztaty Metodologiczne:
1. Imię i nazwisko Autora, pod nazwiskiem afiliacja autora (czcionka Times New Roman,
12, kursywa, wyrównanie do lewej
2. Tytuł/ śródtytuły - czcionka Times New Roman, 12 wyśrodkowany, pogrubiony
3.Tekst / bibliografia- czcionka Times New Roman, 12, wyjustowany
4. Przypisy - czcionka Times New Roman, 10, wyjustowany’
5. Marginesy – 2,5 cm
6. Objętość: do 6 stron
Ramowy program Warsztatów:
21 czerwca 2016 r. (wtorek)
11.30 – rejestracja uczestników konferencji
12.00 – uroczyste otwarcie konferencji
12.30-14.00 – wykład profesorski
14.00-15.00 – obiad
15.00-17.45 –panele warsztatowe
17.45-18.00 – przerwa na kawę
18.00-19.00 – konsultacje ekspertów
19.00 – uroczysta kolacja

22 czerwca 2016 (środa)
9.00-11.00 – panele warsztatowe
11.00-11.15 – przerwa na kawę
11.15-13.15 – panele warsztatowe
13.15-13.45 – zakończenie warsztatów oraz wręczenie certyfikatów
14.00 – obiad

Terminarz:
Do 20.05.2016 r. – przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych
Do 30.05.2016 r. – dokonanie opłaty konferencyjnej w wysokości 350 zł
Do 30.09.2016 r. – przyjmowanie artykułów do druku

Informacje o programie, sposobie dojazdu do Podzamcza Chęcińskiego prześlemy do
Państwa do 10 czerwca 2015 r.

VII OGÓLNOPOLSKIE EUROPEISTYCZNE
WARSZTATY METODOLOGICZNE
Centrum Leonardo da Vinci, Podzamcze koło Chęcin,
21-22 czerwca 2016 r.
Formularz zgłoszeniowy
Nazwisko i imię
Tytuł/stopień naukowy
Miejsce pracy
Adres do korespondencji
Telefon kontaktowy
E-mail
Udział aktywny (tytuł
wystąpienia) lub bierny
Hotel -rezerwacja

20.06.2016-21.06.2016

TAK/NIE

21.06.2016-22.06.2016

TAK/NIE

22.06.2016-23.06.2016

TAK/NIE

Dane do faktury

Dojazd
na trasie Kielce-Chęciny

Dojazd własny
TAK/NIE
BUS Kielce-Chęciny 21.06.2016 godz. 11.30. TAK/NIE
BUS Chęciny - Kielce 22.06.2016 godz. 14.45. TAK/NIE

Wypełnioną kartę zgłoszeniową prosimy wysłać do dnia 20.05.2016 roku na e-maila: konferencja
konferencjakkep@gmail.com
…………………………………
………….……………..…………..
Data i miejsce

Podpis

Przesłanie formularza jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie zawartych w nim danych osobowych dla potrzeb organizacji konferencji
naukowej Podzamcze 12 grudnia 2014 r., zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U., 1997, nr 133,
poz. 883).

Imię i nazwisko
Afiliacja
TEMAT

Cel projektu badawczego
Przypisy końcowei
Uzasadnienie wyboru tematu

Problem i hipoteza badawcza

Zarys procesu badawczego

Analiza podejść teoretycznych

Metody i techniki badawcze stosowane do rozwiązania problemu badawczego wraz
z uzasadnieniem ich zastosowania, ograniczniki pracy

Ocena ilościowa i jakościowa źródeł

i

