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Do udziału w konferencji międzynarodowej zaproszeni są naukowcy, doktoranci,
studenci z wyższych zakładów naukowych oraz jednostek naukowo-badawczych, jak
również pracownicy praktyczni, którzy aktywnie zajmują się przeprowadzaniem badań
w dziedzinie nauk filologicznych.
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Wszyscy uczestnicy konferencji z Ukrainy uzyskają publikację referatów oraz
certyfikat udziału poświadczony pieczęcią. Uczestnicy konferencji będą mieli
możliwość przedstawić publikację materiałów oraz certyfikat, jako potwierdzenie
udziału w międzynarodowej konferencji, odbywającej się państwie członkowskim Unii
Europejskiej. Certyfikat jest dokumentem potwierdzającym udział w pracach
naukowych konferencji (kongresu, sympozjum, seminarium), przeprowadzonych w
państwie będącym członkiem UE, zgodnie z ust. 5.2, 7.3 rozdziału 2 Zasady
nadawania stopni naukowych pracownikom naukowym oraz naukowo
pedagogicznym, zatwierdzonego Rozporządzeniem Ministerstwa Oświaty i Nauki
Ukrainy z dnia 14 stycznia 2016 roku Nr 13
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 Mgr. inż. Dawid Kowalczyk, Inno-broker, Lubelski Park Naukowo
Technologiczny S.A.
 dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. nadzwyczajny, Prorektor ds. Ogolnych UMCS
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SEKCJE
W ramach konferencji jest zaplanowana praca w następujących sekcjach:
1. Języki słowiańskie
7. Porównawczo - historyczna i
2. Literatura
typologiczna wiedza o języku
3. Język romański, germański i inne
8. Przekład
4. Teoria literatury
9. Język i środki masowego przekazu
5. Porównawcza wiedza o literaturze
10. Komunikacja międzykulturowa
6. Ogólna wiedza o języku
ZASADY REJESTRACJI
Forma uczestnictwa: stacjonarna
Osoby zainteresowane udziałem w międzynarodowej konferencji powinny
elektronicznie, do dnia 20 października 2017 r. wysłać do komitetu organizacyjnego
(wyłącznie) następującą dokumentację:
► wniosek wypełniony według wzoru;
► streszczenie referatu;
► skan potwierdzenia uiszczenia opłaty organizacyjnej.
Nazwa pliku powinna być zgodna z nazwiskiem uczestnika z zaznaczeniem dla
wniosku - Wniosek, dla streszczania - Streszczenie, dla opłaty - Opłata
Przykładowo: Zaborovskyi_Wniosek, Zaborovskyi_Streszczenie.
Poczta elektroniczna: fil@visnyk-juris.uzhnu.uz.ua

WYMAGANIA DOTYCZĄCE STRESZCZEŃ
► Nazwa referatu pośrodku wiersza (kursywą, czcionka Times New Roman Nr 14,
pogrubiona).
► Jedną spację niżej, wyśrodkowano - nazwisko, imię, imię ojca autora, stopień
naukowy, tytuł naukowy (jeżeli jest), stanowisko, katedra, pełna nazwa
jednostki w której pracuje lub uczy się autor, miasto, państwo; czcionka Times
New Roman Nr 14.
► Po spacji teks streszczenia, który powinien spełniać następujące wymagania:
format A-4, marginesy: górny, dolny, lewy, prawy - 2 cm, czcionka Times New
Roman Nr 14, odstęp między wierszami 1,5.
► Źródła (bez powtórzeń) sporządza się na końcu teksu pt. "Literatura:". W
tekście źródła są zaznaczane w nawiasach kwadratowych z zaznaczeniem
numeru porządkowego źródła wg listy oraz oddzielając je przecinkiem - numer
strony (stron), np.: [7 s. 16].
► Objętość tekstu: do 5 stron z literaturą wykorzystanych źródeł.
► Język konferencji: polski, ukraiński, angielski.

WZÓR SPORZĄDZENIA STRESZCZENIA REFERATU

4. Teoria literatury

INDYWIDUALNY STYL AUTORA

Ivanov I. P.
doktor nauk pedagogicznych,
docent Katedry Literatury Narodów Świata oraz Komparatystyki
Użhorodski Uniwersytet Narodowy
miasto Użhorod, Ukraina)

Literatura piękna często jest określana mianem poezji. Wyraz "poezja" zawiera w sobie pojęcie dotyczące
wysokiej sztuki. "Poezja" jest jednym z rodzai sztuki, dlatego tez jej związek z wyrazem powinien sugerować ich
powiązanie z językiem i sztuką" - twierdzi O. Potebnia [6]. Język jest podstawą wszelkiej sztuki słownej, zarówno
ustnej jak i pisemnej...
Literatura:
1. Halych O. Teoria literatury: [podręcznik dla studentów specjalizacji filologicznej wyższych zakładów
nauczania / red. nauk. Oleksandra Halycha] / Halych O., Nazarets V., Vasyliev Ye. – К.: Łybid, 2001. – 488 s.

WZÓR WYPEŁNIENIA WNIOSKU
1. Nazwisko, imię, imię ojca uczestnika
2. Stopień naukowy, tytuł naukowy (jeżeli jest), stanowisko, katedra, pełna nazwa
uczelni na której pracuje lub studiuje członek konferencji, miasto, państwo
3. Nazwisko, imię, imię ojca kierownika naukowego (jeżeli jest)
4. Telefon kontaktowy
5. E-mail
6. Adres korespondencyjny w celu przesłania materiałów konferencyjnych (imię i
nazwisko odbiorcy, ulica, budynek, mieszkanie, miasto (rejon, obwód, województwo),
kod pocztowy).
PRZEDSTAWICIELSTWO KOMITETU ORGANIZACYJNEGO KONFERENCJI NA
UKRAINIE
Użhorodski Uniwersytet Narodowy;
Centrum Ukraińsko - Europejskiej Współpracy Naukowej
Osoba kontaktowa: Bielov Dmytro – dr hab. nauk prawnych, profesor, profesor
Katedry Prawa Konstytucyjnego oraz Prawoznawstwa Porównawczego Użhorodzkiego
Uniwersytetu Narodowego, dyrektor Centrum Ukraińsko - Europejskiej Współpracy
Naukowej.
Telefon: 068-992-04-11; Poczta elektroniczna: fil@visnyk-juris.uzhnu.uz.ua

