REGULAMIN
KONFERENCJI NAUKOWEJ
„KOMUNIKACJA W DUSZPASTERSTWIE”

ZASADY OGÓLNE
1. Konferencja naukowa „Komunikacja w duszpasterstwie” odbędzie się w dniu 7
czerwca 2017 r. w sali 223 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Warszawie.
2. Czynny oraz bierny udział w Konferencji jest bezpłatny.
3. Organizatorem Konferencji jest specjalizacja teologii pastoralnej oraz Koło
Naukowe Teologii Pastoralnej na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie.
4. Obowiązującym językiem w czasie trwania Konferencji jest język polski.
5. Komitet Organizacyjny powołuje Komitet Naukowy, w skład którego wchodzi
przynajmniej dwóch samodzielnych pracowników naukowych.
6. Komitet Naukowy dokonuje oceny merytorycznej i zgodności z Regulaminem
Konferencji nadesłanych abstraktów oraz kwalifikuje prace do prezentacji
publicznej według ustalonych i jednolitych dla wszystkich kryteriów oceny:
¨ Zgodność tematyki pracy z tematyką Konferencji;
¨ Oryginalność pracy i waga podejmowanej problematyki;
¨ Poprawność sformułowania celu;
¨ Zastosowane metody badawcze;
¨ Sposób interpretacji wyników badań i wnioskowanie;
¨ Poprawność stosowanej terminologii i jej zgodność z obowiązującymi
normami.
7. Przewidywana liczba referatów studencko-doktoranckich to 9.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niezakwalifikowania wszystkich prac
w przypadku dużej ilości zgłoszeń oraz wtedy, gdy abstrakt nie spełni
wymaganych kryteriów określonych w punkcie 6.
9. Komitet Organizacyjny powołuje Jury Konkursowe, w skład którego wchodzą
członkowie Komitetu Naukowego.
10. Prace zakwalifikowane do prezentacji publicznej podlegają ocenie członków
Jury Konkursowego. Podczas każdej sesji członkowie Jury Konkursowego
wypełniać będą ankietę oceniającą daną prezentację w oparciu o kryteria

określone w punkcie 6, a także biorąc pod uwagę sposób wygłoszenia
prezentacji (zrozumiałość, akcentacja, dykcja itd.) oraz sposób radzenia sobie
prelegenta z podniesionymi podczas ewentualnej dyskusji problemami. Każdy z
członków Jury Konkursowego ocenia poszczególne wystąpienia w skali od 1 do
6.
11. Jury Konkursowe, po przedstawieniu wszystkich prac w czasie Konferencji,
tworzy ranking prac. Do publicznej wiadomości zostaną przekazane tytuły trzech
prac, który uzyskają najwyższą łączną ilość punktów.
12. Autorom najlepszych prac zostaną przekazane dyplomy potwierdzające
uzyskanie najwyższych lokat i nagrody rzeczowe.
13. Decyzje Jury Konkursowego są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
14. Dowodem aktywnego uczestnictwa w sympozjum naukowym „Komunikacja w
duszpasterstwie” i wygłoszenia pracy jest Zaświadczenie wystawione po
zamknięciu obrad.
15. Dowodem biernego uczestnictwa w sympozjum naukowym „Komunikacja w
duszpasterstwie” jest Zaświadczenie o uczestnictwie, przyznawane wszystkim
uczestnikom Konferencji.
ZASADY KWALIFIKACJI PRAC ORAZ WYSTĄPIENIA
1. Autorami prac biorącymi udział w sympozjum mogą być studenci i doktoranci.
2. Zgłaszane prace muszą dotyczyć zagadnień związanych z tematyką Konferencji.
3. Zgłoszenie udziału w Konferencji dokonuje się drogą elektroniczną poprzez
wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem:
https://goo.gl/forms/Jl3j5n5fkzsoM5Bn1 najpóźniej do dnia 14 maja 2017 r.
(godz. 00:00).
4. Abstrakt można zgłosić do jednej z niżej wymienionych sesji:
• Indywidualna komunikacja pastoralna
• Wspólnotowa komunikacja pastoralna
• Komunikacja pastoralna w mediach
5. Prace zgłoszone na sympozjum są kwalifikowane do prezentacji przez Komitet
Naukowy.
2. Informację o zakwalifikowaniu pracy zgłaszający otrzymają drogą mailową do
dnia 21 maja 2017 r.
3. Wszystkie zakwalifikowane abstrakty zostaną umieszczone w programie
sympozjum.
6. Autorzy przedstawiają prace w formie ustnej.

7. Do przedstawienie pracy dopuszczone jest wykorzystanie środków
audiowizualnych w postaci prezentacji multimedialnej. Do dyspozycji
prelegenta będzie rzutnik multimedialny wraz z komputerem.
8. Prezentację należy wysłać drogą mailową najpóźniej do dnia 4 czerwca 2017 r.
(godz. 00:00) pod adres: piotrochotny@gmail.com.
9. Wystąpienia odbywać się będą według harmonogramu ustalonego przez
Komitet Organizacyjny. Harmonogram ten zostanie podany do wiadomości
zainteresowanych najpóźniej do dnia 31 maja 2017 r. Niniejszym Komitet
Organizacyjny zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w
harmonogramie. Informacje o zmianach będą podawane na bieżąco.
10. Czas wystąpienie nie powinien przekraczać 15 minut. Prowadzący sesję
tematyczną może przerwać wystąpienie po upływie wyznaczonego czasu.
11. Po zakończeniu każdej sesji tematycznej przewidziana jest 20-minutowa
dyskusja.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zgłoszenie pracy na Konferencję jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celach
organizacyjnych przez Komitet Organizacyjny.
2. Interpretacja Regulaminu i rozstrzyganie spraw spornych, które nie zostały ujęte
w wyżej wymienionym Regulaminie przysługuje wyłącznie Komitetowi
Organizacyjnemu.
HARMONOGRAM
Ø Zgłoszenie udziału w konferencji prosimy przesłać drogą elektroniczną poprzez
wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 14 maja 2017 r. (godz. 00:00).
Ø Informacja o zakwalifikowaniu pracy do 21 maja 2017 r.
Ø Informacja dotycząca szczegółowego programu zostanie przesłana uczestnikom
konferencji do 31 maja 2017 r.
KONTAKT
KOORDYNATOR KONFERENCJI:
Mateusz J. Tutak
mateusztutak@gmail.com

