
 

 

REGULAMIN 

 
Regulamin IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Narzędzia Analityczne w 

Naukach Ekonomicznych", Kraków 1-2 czerwca 2020. 

 

1. IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Narzędzia Analityczne w Naukach 

Ekonomicznych" odbędzie się w dniach 1-2 czerwca 2020 roku, na platformie 

internetowej livewebinar (organizator zastrzega sobie możliwość zmiany 

narzędzia) 

2. Organizatorem Konferencji jest Koło Naukowe Analizy Danych działające przy 

Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.  

3. W ramach Konferencji przewidziane są dwa bloki tematyczne: Metody 

ilościowe w Ekonomii i Finansach oraz Zastosowanie narzędzi analitycznych w 

praktyce.  

4. Referentami prac mogą być studenci lub doktoranci. Współautorem referatu 

może być pracownik naukowy.  

5. Na zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji oraz wysłanie abstraktów chętni 

mają czas do 15.03.2020, poprzez przesłanie drogą elektroniczną 

wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Organizatorzy zastrzegają sobie 

prawo przedłużenia tego terminu w razie potrzeby. 

6. Na podstawie treści przesłanych formularzy zgłoszeniowych Organizatorzy 

dokonają kwalifikacji proponowanych wystąpień do wygłoszenia (zob. p. 7 

niniejszego Regulaminu). W związku z tym, streszczenie referatu zawarte w 

formularzu powinno mieć objętość minimum 1300 znaków i zawierać 

informacje o celach i hipotezach badawczych pracy oraz krótki opis metodyki 

i narzędzi wykorzystanych odpowiednio dla ich realizacji i weryfikacji.   

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru prac, które zostaną 

zaprezentowane na konferencji. Lista referatów zakwalifikowanych na 



Konferencję zostanie zamieszczona na stronie www.nawne.uek.krakow.pl  do 

dwóch tygodni od  ostatecznego terminu przesłania abstraktów.   

8. Forma prezentacji referatu jest ustna i wynosi maksymalnie 15 minut. Referat 

można wygłosić w języku polskim lub angielskim. Dodatkowo, referent może 

się wspomóc prezentacją multimedialną, którą należy przesłać 

Organizatorom do dnia 25.05.2020. Ponadto prezentacja musi być 

wyświetlana na ekranie prelegenta i zaprezentowana uczestnikom poprzez 

opcję udostępnienia ekranu w trakcie wygłaszania referatu. 

9. Istnieje możliwość wzięcia udziału w konkursie badawczym, którego finał 

planowany jest w trakcie trwania konferencji. W tym celu należy zaznaczyć 

odpowiedni punkt w formularzu zgłoszeniowym i zapoznać się z Regulaminem 

konkursu dostępnym m.in. na stronie konferencji. 

10.  Istnieje możliwość opublikowania pracy powstałej na bazie wygłoszonego 

referatu w monografii pokonferencyjnej. W tym celu należy m.in. wypełnić w 

formularzu zgłoszeniowym „Dane pracownika naukowego dokonującego 

recenzji pracy”.  

11.  Oryginalne, niepublikowane wcześniej prace, wraz ze skanem recenzji 

przeprowadzonej przez pracownika naukowego, należy nadsyłać do 

23.06.2020 roku na adres: konferencja.nawne@gmail.com.   

12.  Przesłane prace muszą zostać wcześniej sformatowane przez Autora/ów, 

zgodnie z wymogami redakcyjnymi zamieszczonymi na stronie Konferencji. 

13.  W przypadku, gdy nadesłana praca nie spełnia wymogów redakcyjnych 

wspomnianych w poprzednim punkcie Regulaminu lub recenzja pracy jest 

negatywna, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo niedopuszczenia pracy 

do druku.  

14.  Warunkiem opublikowania pracy, oprócz pozytywnej recenzji i spełnienia 

wymogów redakcyjnych, jest również wygłoszenie referatu podczas 

Konferencji.  

15.  Autorzy prac wyrażają zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych 

podanych podczas rejestracji na potrzeby Konferencji i ewentualnej 



publikacji oraz upublicznienie wyników kwalifikacji na stronie 

www.nawne.uek.krakow.pl. 

16. Prelegenci wyrażają zgodę na udostępnienie swoich adresów mailowych na 

użytek uczestnictwa w spotkaniu on-line. 

17. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji jest równoczesne z potwierdzeniem 

wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora 

na potrzeby Konferencji i na zasadach wynikających z ogólnie 

obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o 

Ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2002.101.926 

z późniejszymi zmianami). 

18. Przesłanie formularza zgłoszeniowego przez uczestnika jest równoznaczne z 

zaakceptowaniem przez niego Regulaminu Konferencji.  

19.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. 
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