
 

 

 

 

 

Polska Akademia Nauk Społecznych i Humanistycznych  

w Londynie  

ma zaszczyt zaprosić na 

 Międzynarodową Konferencję Naukową: 

„Zmiany we współczesnym świecie w obliczu pandemii” 
która odbędzie się on – line1 w dniu 29 maja 2020 r. 

 

 

S z a n o w n i  P a ń s t w o  

  

           W dniu 29 maja 2020 roku organizujemy Międzynarodową Konferencję Naukową 

skierowaną do specjalistów z zakresu psychologii, edukacji, reedukacji, medycyny, 

ekonomii, socjologii, zarzadzania, urbanistyki i innych, którzy są zainteresowani tematyką 

pt. „Zmiany we współczesnym świecie w obliczu pandemii”. Na internetowej stronie domowej 

Polskiej Akademii Nauk Społecznych i Humanistycznych w Londynie zamieszczona jest 

informacja dotycząca Konferencji oraz jej idei i zarysu tematycznego. 

Gorąco zachęcamy Państwa do zainteresowania się naszą Konferencją. Dla ułatwienia 

kontaktu z zainteresowanymi podajemy adres e-mailowy: konferencjacovid@passhlondyn.eu 

Po podjęciu decyzji o udziale w naszych obradach prosimy o wypełnienie i przesłanie 

mailem karty zgłoszeniowej, dostępnej na stronie Konferencji.  

 

 

WARUNKIEM UCZESTNICTWA W KONFERENCJI JEST: 

 

1. PRZESŁANIE KARTY ZGŁOSZENIA CZYNNEGO UCZESTNICTWA: 

• do dnia 5 maja 2020 r. na adres e-mail:  konferencjacovid@passhlondyn.eu 

 
1 Konferencja odbędzie się za pomocą środków komunikacji na odległość z wykorzystaniem aplikacji MS 

Teams, tak aby jak najwięcej osób mogło mieć łatwy dostęp do przekazywanej wiedzy. Wraz z dokładnym 

harmonogramem prześlemy informację o kanale komunikacji, wraz z instrukcją obsługi dla osób, które  

z danej aplikacji jeszcze nie korzystały. 
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2. PRZESŁANIE KARTY ZGŁOSZENIA BIERNEGO UCZESTNICTWA: 

• do dnia 20 maja 2020 r. na adres e-mail:  konferencjacovid@passhlondyn.eu 

 

3. PRZEKAZANIE OPŁATY KONFERENCYJNEJ do dnia 18 maja 2020 r. na konto 

organizatora:  

Bank: Revolut  

Account holder: Polish Academy of Social Sciences and Humanities 

Account Number: 36610194 

Sort Code: 04-00-75 

Przelewy z zagranicy: 

IBAN: GB27 REVO 0099 6931 2030 19  

BIC: REVOGB21  

w tytule przelewu podając cel subkonta: Konferencja + Imię i Nazwisko uczestnika konferencji. 

 

ODPŁATNOŚĆ: 

 

Dla referenta – £20  

Dla doktorantów/magistrantów - £10 

Uczestnika konferencji – £52 

 

OPŁATA KONFERENCYJNA OBEJMUJE: 

1. Certyfikat udziału w konferencji. 

2. Materiały konferencyjne w formie cyfrowej 

3. Przewiduje się wydanie monografii z wystąpień  

 

Inne informacje 

1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji organizatorzy nie przewidują 

możliwości zwrotu opłaty konferencyjnej. 

2. Za wygłoszenie referatów autorzy nie otrzymują wynagrodzenia. 

 

 
2 Dla osób realizujących przelew zagraniczny, stawka wg kursu NBP na dzień wpłaty 
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ZGŁOSZENIA BIERNEGO UDZIAŁU W KONFERENCJI: 

 

Zgłoszenia biernego udziału w konferencji  przyjmujemy pod adresem e-mail: 

 

konferencjacovid@passhlondyn.eu 

 

najpóźniej do dnia 20 maja 2020 roku. 

 

ZGŁOSZENIA CZYNNEGO UCZESTNICTWA W KONFERENCJI: 

 

Zgłoszenia wystąpień w formie elektronicznej prosimy przesłać na adres e-mail: 

 

konferecjacovid@posshlondyn.eu 

 

najpóźniej do dnia 5 maja 2020 roku. 

 

▪ Abstrakt referatu w języku polskim i angielskim w wersji elektronicznej powinien 

dotrzeć do organizatorów do 5 maja 2020 r. 

▪ Streszczenie należy przygotować zgodnie z wzorem dostępnym na stronie konferencji. 

Treść streszczenia – powinna zawierać: krótki tekst z podziałem na wstęp, cel, materiał 

i metody, wyniki i wnioski. 

▪ Objętość streszczenia (nie licząc tytułu, nazwiska autora współautora / współautorów 

afiliacji oraz słów kluczowych) nie może przekraczać 250 słów.  

▪ Referaty przewidywane są na 10 lub 15 minut – w zależności od liczby wystąpień  

w sesji.  

 

TERMINARZ 

 

Rozpoczęcie rejestracji (czynna i bierna) od 15 kwietnia 2020 

Zgłoszenie czynnego udziału (referaty, plakaty) do 5 maja 2020 

Zgłoszenie biernego udziału do 20 maja 2020 

Akceptacja referatów i plakatów  do 15 maja 2020 

Opłata konferencyjna  do 18 maja 2020 

Ogłoszenie szczegółowego programu konferencji do 22 maja 2020 

 

 

 

Zapraszamy do udziału w proponowanym spotkaniu naukowym z nadzieją na ciekawe  

i owocne obrady. 

 

 

Więcej informacji oraz formularze: www.passhlondyn.eu 
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