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Vás pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu

EDUCOM 2019
Education – Community

Orientácia človeka v spoločnosti a jej
základné aspekty

5. december 2019
Trnava

Milá kolegyňa, milý kolega,
pozývame Vás na piaty ročník medzinárodnej vedeckej konferencie EDUCOM 2019
zameranej na zdôraznenie významu edukácie v súčasnej spoločnosti.
Medzinárodná vedecká konferencia sa sústreďuje na priblíženie podstaty
existencie človeka v spoločnosti prostredníctvom jej základných charakteristík.
Cieľom je upozorniť na dôležitosť rozmanitých prístupov k chápaniu života
človeka v spoločnosti. Na základe uvedeného zamerania bude vytvorený priestor
pre
prezentovanie
stanovenej
problematiky
v rámci
vytvorenia
interdisciplinárneho pohľadu na skúmanú tematiku.
Tematické zameranie konferencie:
Spoločnosť a edukácia
Spoločnosť a jej demokratické riadenie
Pregraduálna príprava učiteľov pre vzdelávanie v súčasnej spoločnosti
Celoživotné vzdelávanie učiteľov v súčasnej spoločnosti
Kvalita života v zmysle spoločenskej orientácie a potrieb občanov
Pedagogika a jej význam pre súčasného vysokoškolského učiteľa
Neformálne vzdelávanie v modernej Európe
Integrácia sociálne znevýhodnených osôb do spoločnosti
Vedeckí garanti konferencie:
prof. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD.
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Predbežný program konferencie
8.30 – 9.30 Prezentácia
9.45 Otvorenie a príhovory hostí
10.00 – 12.00 Hlavné referáty s diskusiou
12.00 – 13.00 Obedňajšia prestávka
13.00 – 16.00 Prezentácia príspevkov účastníkov vedeckej konferencie
v sekciách
16.15 Záver konferencie a neformálne stretnutie účastníkov konferencie pri
čaši vína

Organizačné pokyny
Miesto konania: Trnava (bude spresnené v podrobnom programe konferencie)
Technické zabezpečenie: Možnosť využitia dataprojektoru a notebooku.
Ubytovanie: Organizátori ubytovanie nezabezpečujú. Viac informácií
o možnostiach
ubytovania
nájdete
na
http://www.vitajtevtrnave.sk/sk/ubytovanie.
Vložné: 60 eur. Poplatok zahŕňa náklady spojené s organizačným zabezpečením
konferencie, konferenčné materiály, drobné občerstvenie počas konferencie,
obed a vydanie zborníka vedeckých štúdií Pedagogica actualis XI.
Spôsob úhrady: Konferenčný poplatok vo výške 60 eur je možné uhradiť aj v deň
konania konferencie pri prezentácii. Účastník konferencie obdrží iba príjmový
pokladničný doklad. V prípade tohto spôsobu úhrady nie je možné vystaviť
dodatočne faktúru.
Poplatok je možné uhradiť i bankovým prevodom na:
SWIFT:
SPSRSKBA
IBAN:
SK8781800000007000071900
Banka:
Štátna pokladnica
Adresa banky:
Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Názov účtu:
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
Katedra pedagogiky
Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Variabilný symbol:
05122019
Poznámka:
EDUCOM + meno a priezvisko účastníka

Dôležité termíny:
Prihlásenie sa na konferenciu zaslaním návratky najneskôr do:
elektronicky na adresu: veronika.michvocikova@ucm.sk

20. 11. 2019

Úhrada konferenčného poplatku bankovým prevodom najneskôr do:

22. 11. 2019

Potvrdenie o realizácii platby je potrebné predložiť pri prezentácii v deň konania konferencie.

Zaslanie textu vedeckej štúdie do zborníka vedeckých štúdií Pedagogica actualis
XI. a príspevku do konferenčného zborníka najneskôr do:
31. 1. 2020
elektronicky na adresu: veronika.michvocikova@ucm.sk
Prihlásení účastníci konferencie obdržia podrobný program najneskôr do:
29. 11. 2019

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:
Vedecké štúdie, ktoré vznikli na základe účasti, rokovania a diskusií
z medzinárodnej vedeckej konferencie, budú vydané v zborníku vedeckých
štúdií Pedagogica actualis XI. Do zborníka vedeckých štúdií Pedagogica actualis
XI. budú zaradené iba texty, ktoré zodpovedajú kritériám vedeckej štúdie.
Texty štúdií musia byť spracované podľa priložených pokynov a zaslané
v elektronickej podobe najneskôr do 31. 1. 2020. Redakčná rada si vyhradzuje
právo neuverejniť text, ktorý nebude zodpovedať téme a nebude spracovaný
podľa pokynov. Každý autor je povinný upraviť svoj text podľa požiadaviek
recenzentov do stanoveného termínu, inak jeho text nebude vydaný ako vedecká
štúdia v recenzovanom vedeckom zborníku. V Pedagogice actualis XI. budú
publikované iba tie štúdie, ktoré odznejú v rokovaní konferencie.

