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WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA
Rzeszów, dn. 10 – 11 marca 2016 r.

Celem konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń, prezentacja
wyników najnowszych badań, a także integracja środowiska naukowego
zajmującego się zagadnieniem niepełnosprawności w wielu aspektach.
Konferencja

stworzy

możliwość

integracji

środowisk

osób

pełno-

i niepełnosprawnych.

PANELE TEMATYCZNE:


Pedagogiczno-społeczne aspekty aktywności fizycznej osób
niepełnosprawnych



Sport, turystyka i rekreacja w rehabilitacji życiowej osób
niepełnosprawnych



Psychospołeczne metody oddziaływania w rehabilitacji osób
niepełnosprawnych



Kultura czasu wolnego osób niepełnosprawnych



Kultura fizyczna wobec zjawiska wykluczenia społecznego



Człowiek zagrożony wykluczeniem społecznym a sukces sportowy
i życiowy



Integracja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym



Humanistyczne aspekty funkcjonowania społecznego osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym
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Opłata konferencyjna wynosi 400 zł i obejmuje:
udział w obradach i warsztatach, catering, koszt
imprezy integracyjnej, publikację artykułu w
recenzowanej monografii w języku polskim lub
angielskim.
Opłata za wydanie artykułu drukiem bez udziału
w konferencji wynosi 200 zł.
Zgłoszenia propozycji referatów
wraz z abstraktami w j. polskim i angielskim
prosimy kierować do dnia 15. 02. 2016 r.,
a ostateczną wersję artykułu
do dnia 04. 03. 2016 r.
na adres
mprzydzial@ur.edu.pl

Człowiek z niepełnosprawnością w obliczu wyzwań współczesnego świata
Rzeszów, 10 – 11 marca 2016 r.

KONFERENCJA NAUKOWA
Zakład Pedagogiki, Wydział Wychowania Fizycznego,
Uniwersytet Rzeszowski
„Człowiek z niepełnosprawnością w obliczu wyzwań współczesnego świata”
Rzeszów, 10-11marca 2016 r.

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU
Nazwisko
Imię
Tytuł naukowy
Instytucja
Adres instytucji
(ulica, numer domu/lokalu, kod
pocztowy, miejscowość)
NIP instytucji
Telefon kontaktowy
Adres mailowy
Zgłoszenie referatu
(proszę wpisać TAK lub NIE)
Tytuł referatu
Udział w konferencji
(proszę wpisać TAK lub NIE)
Wystawienie rachunku
(proszę wpisać TAK lub NIE)
Numer konta:

17124017921111000019742052
dopisek: Konferencja naukowa
marzec 2016 r.

Miejscowość i data:

Podpis Uczestnika:

Wypełnioną kartę zgłoszenia udziału prosimy wysłać na adres
e-mail: mprzydzial@ur.edu.pl
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WYMOGI REDAKCYJNE
1. W nagłówku artykułu (lewa strona) należy umieścić imię i nazwisko autora/autorów, tytuł /stopień
naukowy, nazwę instytucji (wydział, uczelnia). Tytuł pracy w języku polskim i angielskim (pogrubiony,
wyśrodkowany), streszczenie w języku polskim i angielskim oraz słowa kluczowe (łącznie) do 1
strony.
2. Czcionka 12 pkt. Times New Roman, marginesy wszystkie 2,5 cm, odstęp między wierszami 1,5
interlinii. Strony ponumerowane, prosimy nie dzielić wyrazów.
3. Ryciny, wykresy, tabele należy numerować kolejno cyframi arabskimi. Numeracja i tytuły tabel
umieszczone nad tabelą (pogrubiony, wyśrodkowany), źródło – pod tabelą (do lewej); ryciny,
wykresy - pod rycinami, wykresami + źródło. Tabele utworzone w programie Word, wykresy
wyłącznie w programie Excel.
4. Układ pracy powinien być następujący: tytuł i streszczenie w języku polskim + słowa kluczowe,
tytuł i streszczenie w języku angielskim + słowa kluczowe, wprowadzenie, treść właściwa (cel pracy,
metoda badań, wyniki badań), podsumowanie, wnioski.
Opis bibliograficzny w systemie harwardzkim.
Wykorzystane w pracy przypisy powinny być opatrzone informacją bibliograficzną.
Przykłady: [Ulatowski 1981, s. 152]; [„Dziennik Polski” 1996, nr 68]; [Tworzenie Europy…]
Bibliografia w układzie alfabetycznym ponumerowana, powinna wyglądać następująco:
- jeżeli jest to książka:
nazwisko i pierwsza litera imienia autora, rok wydania, tytuł artykułu, wydawcę, np.:
Grabowski H., 1973, Proces selekcji na studia wychowania fizycznego. Czynniki społecznopedagogiczne, PWN Warszawa.
- jeżeli jest to rozdział w książce pod redakcją:
Kowalski J., 2004, Ocena sprawności uczniów trenujących piłkę nożną [W:] Zawadzki K. (red.)
Somatyczne i treningowe uwarunkowania treningu sportowego, AWF Warszawa, 26-45.
- jeżeli jest to czasopismo:
nazwisko i pierwsza litera imienia autora, rok wydania, tytuł artykułu, czasopismo lub wydawcę, nr
oraz strony, np.:
Demel M., 1965, Wychowanie zdrowotne jako dyscyplina pedagogiczna, „Kultura Fizyczna” 6, 42-46.
- jeżeli jest to akt prawny:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 1997 r., nr 133, poz. 884)

- jeżeli jest to dokument elektroniczny:
tytuł dokumentu, pełny link do strony, dostęp, np.
Tworzenie Europy bez barier: Komisja Europejska dąży do zapewnienia lepszego dostępu dla 80 mln
niepełnosprawnych
osób,
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm
(dostęp: 10.11.2015).
Artykuły niespełniające wymogów będą odsyłane autorom do poprawy
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