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Międzynarodowa konferencja naukowa
„Ukraina – Polska: dialog międzykulturowy
w kontekście integracji europejskiej”
27 – 29 września 2014 roku w Zaporoże
Szanowni Koledzy!
Zapraszamy Państwo do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej „Ukraina –
Polska: dialog międzykulturowy w kontekście integracji europejskiej”, która odbędzie się 27 – 29
września 2014 roku w Zaporoże pod adresem:( пр. Леніна, 226, м. Запоріжжя, 69006, Україна).
W programie zostaną przedstawione i przedyskutowane takie problemy:
- Ukraina – Polska: kierunek rozwoju socjohumanitarnego.
- Skuteczna strategia wyboru europejskiego w kontekście globalizacji i integracji
europejskiej.
- Doświadczenie i perspektywa współpracy między organizacjami społecznymi,
stowarzyszeniami kulturowymi i Kościołem w celu zachowania duchowo-kulturowych wartości
europejskich.
- Rola i miejsce młodzieży w procesie integracji europejskiej oraz rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego.
- Technologie informacyjne i media jako forma komunikacji międzykulturowej.
- Migracja, edukacja, polityka i wymiana kulturowa.
- Szkolenia językowe studentów dla ułatwienia komunikacji międzykulturowej.
- Strategiczne priorytety rozwoju gospodarczego w XXI wieku.
- Aktualne tendencje harmonizacji nadzoru oraz aspektów finansowych.
- Proces modernizacji nauki i technologii na obszarze europejskim.
- Wprowadzenie znajomości europejskiej w dziedzinie energooszczędnych technologii.
- Aktualne problemy i perspektywy rozwoju budownictwa i usług komunalnomieszkaniowych w procesie transformacji integracji europejskiej.
- Europejskie doświadczenie w realizacji przepisów i technologii dotyczących ochrony
środowiska.
- Systemy zarządzania informacjami.
Języki konferencji: ukrainski, polski, angielski, rosyjski.
Teksty referatów zostaną opbulikowane:
- zbiór tez referatów
- artykuły w dziennikach fachowych («Гуманітарний вісник ЗДІА», «Економічний
вісник ЗДІА», «Металургія») na życzenie.
Potwierdzenie udziału w konferencji prosimy nadsyłać do 15 maja 2014 roku.

Formularz zgłoszeniowy, kwit o spłacie publikacji tez oraz opłatę rejestracyjną należy
umieścić w osobnych plikachi przesłaćna adres organizatorów: ukr-pol2014@yandex.ua
Tezy będą opublikowane osobnym zbiorem przed konferencja.
Zasady przygotowania komputeropisu:
Format A4
Edytor tekstu – MS Word
Czcionka Times New Roman
Rozmiar czcionki 14 pt
Odstęp 1,5
Margines górny i dolny 2 cm
Margines lewy i prawy2 cm
Objętość do 3 stron
Odstęp akapitu i interlinii10 mm
Rysunki i tabele: czcionka - Times New Roman 12; odstęp 1; stosowanie palety czarnobiałej; zastosowanie tła jest niedozwolone.
Wzory: wykonywanie za pomocą edytora Microsoft Eguation; numerowanie w nawiasach.
Spisliteratury: czcionka - Times New Roman 12;
Komitet organizacyjny będzie rozpatrywaćdokumenty zgodnie z podanymi wymogami i
złożone w wyznaczonym terminie.
W przypadku udziału w konferencji uczestnicy otrzymają materiały w formie wydruków
przy rejestracji.
Uczestnikom nieobecnym osobiście kopiemateriałówzostaną wysłane.
Opłata rejestracyjna wynosi 10 euro (materiały informacyjne, publikacja streszczeń,
zakwaterowanie).
Szczegóły dotyczące opłaty:
BENEFICIARY: Nikitenko Elina Kostyantinivna
ACCOUNT: 4149 4978 0034 3818
BANK OF BENEFICIARY: PRIVATBANK,
SWIFT CODE: PBANUA2X
INTERMEDIARY BANK Commerzbank AG Frankfurt am Main Germany
SWIFT CODE: COBADEFF
CORRESPONDENT ACCOUNT: acc № 400 8867004 01
Telefon kontaktowy: +38095 322 50 60, +38068 333 11 53 Anna Makuszyńska
Komitet orgonizacyjny
Zaporoże (do 1921 Aleksandrowsk) – miasto nad Dnieprem. Stolica obwodu zaporoskiego, licząca
766 tys. mieszkańców. Miasto jest ważnym ośrodkiem przemysłowym. Państwowa Akademia Inżynieryjna
w Zaporożu(założona w 1959 roku) jest prestiżową instytucją ipotężnym kompleksem badawczym. Proces
edukacji i działalności badawczej zapewnia324 pracowników naukowych i pedagogicznych.Akademia
kształci 5397 studentów.
Państwowa Akademia Inżynieryjna w Zaporożu,
p. Lenina, 226, m. Zaporoże, 69006,Ukraina
Tel. (+38061) 236-90-34 fax: (+38061) 283-08-38
E-mail: admin@zgia.zp.ua Oficjalna strona internetowa: http://www.zgia.zp.ua/
Konkatedra Boga Ojca Miłosiernego w Zaporożu – rzymskokatolicka konkatedra diecezji
charkowsko-zaporoskiej. 7 października 1999 został poświęcony kamień węgielny pod budowę przyszłej
świątyni, pochodzący z Bazyliki św. Piotra w Rzymie. Oficjalna strona internetowa:
http://rkc.kh.ua/index.php?L=p&M=H&P=_
http://rkc.zp.ua/ru/
https://www.facebook.com/SanktuarijBogaOtcaMiloserdnogoVGZaporoze

Międzynarodowa konferencja naukowa
„Ukraina – Polska: dialog międzykulturowy w kontekście integracji europejskiej”
Formularz zgłoszeniowy
Imię ___________________________________________________
Nazwisko _______________________________________________
Kraj ___________________________________________________
Miejsce pracy ___________________________________________
Stanowisko _____________________________________________
Stopień naukowy _________________________________________
Tytuł naukowy ___________________________________________
Temat referatu ____________________________________________
Sekcja (kierunek) __________________________________________
Adres kontaktowy _________________________________________
E-mail ___________________________________________________
Telefon ___________________________________________________
Data przyjazdu _____________________________________________
Data odjazdu _______________________________________________
Uwagi (zapotrzebowanie multimedialne, inne)
__________________________________________________________

