Wymagania techniczne przygotowania prac do publikacji
Materiały konferencyjne będą recenzowane i zostaną opublikowane przed
konferencją.
W celu usprawnienia procesu wydawniczego prosimy o przestrzeganie poniŜej
podanych wymogów technicznych przygotowania prac do druku:

Imię i nazwisko autora (autorów)- lewa strona- 12 pkt.+ Bold,
Nazwa jednostki- 12 pkt,
2 x Enter
Tytuł- 14 pkt+ Bold+ DUśE LITERY
2 x Enter
Słowa kluczowe, nie więcej niŜ 10 wyrazów w j. polskim i j. angielskim
2 x Enter
Podtytuły- 12 pkt+ Bold+ małe litery
Akapity – 1cm
Tekst podstawowy- 11 pkt, odstęp między wierszami pojedynczy,
wyjustowany
Tabele- numer tab. prawy górny róg 11pkt, tytuł wyśrodkowany 11 pkt,
czcionka wewnątrz tabeli -10 pkt, w j. polskim i j. angielskim- kursywa,
odstęp między wierszami pojedynczy, bez linii odznaczających wiersze,
źródło – 11 pkt, kursywa
Spis literatury- bez numeracji w układzie alfabetycznym wg nazwisk
autorów, odstęp między poszczególnymi pozycjami podwójny, 10 pkt, Autor,
rok wydania, tytuł pracy, nr, tom, zeszyt, str.
Przypisy- na dole strony –9 pkt
Streszczenie- tytuł- 12 pkt Bold duŜe litery, treść podstawowa – 11 pkt, (j.
angielski, nie więcej niŜ 10 wierszy),
Objętość pracy nie moŜe przekraczać - 12 stron,
Czcionka- Times New Roman CE, edytor Word 6.0/Win 95,
Format- B5, wysokość kolumny z paginą 20 cm, szerokość kolumny 12 cm,
Marginesy- lewy 2,5 cm, górny 2,5 cm

Autorów artykułów, prosi się o przesłanie 2 egzemplarzy artykułu z
dyskietką.
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CEL I TEMATYKA KONFERENCJI
Celem konferencji jest prezentacja wyników badań naukowych
oraz wymiana doświadczeń związanych z aktualnymi i strategicznymi
problemami rozwoju i funkcjonowania przedsiębiorstw, instytucji oraz
samorządów terytorialnych w kontekście współdziałania i współpracy.
Przedmiotem merytorycznych rozwaŜań będą następujące
problemy:
■
Idea partnerstwa – aspekty teoretyczne i metodologiczne.
■
Rola kapitału intelektualnego w procesie współdziałania i
współpracy.
■
Relacje przedsiębiorstwo – samorząd.
■
Współdziałanie przedsiębiorstw na rynkach regionalnych.
■
Współpraca podmiotów z instytucjami otoczenia biznesu.
■
Formy współdziałania jednostek terytorialnych.
Przewiduje się wygłoszenie referatów oraz dyskusję w sekcjach
tematycznych.

KALENDARIUM PRZYGOTOWAŃ
• nadsyłanie zgłoszeń udziału w konferencji:
• wnoszenie opłaty konferencyjnej:
• przyjmowanie pełnych tekstów artykułów
• przesyłanie poprawionych artykułów po recenzji
• wysłanie szczegółowego programu konferencji
i innych materiałów informacyjnych:

do 01. 05. 2007
do 30. 05. 2007
do 30. 05. 2007
do 30. 07. 2007
do 15. 10. 2007

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI
09. 11. 2007 r. / piątek/
9.30 – 13.00 Otwarcie konferencji i obrady plenarne
13.00 – 14.00 Przerwa obiadowa
14.00 – 16.00 Obrady w sekcjach
16.00 – 17.00 Sesja plenarna – prezentacja wniosków z obrad w
sekcjach oraz dyskusja
18.00
Uroczysta kolacja

KOSZTY UCZESTNICTWA
Opłata konferencyjna wynosi 400 zł i obejmuje: koszty uczestnictwa w
konferencji, recenzje artykułów i druk materiałów, koszty wyŜywienia.
Istnieje moŜliwość zgłoszenia artykułu- komunikatu do druku bez
uczestnictwa w konferencji – opłata wynosi: 250 zł.
Opłatę naleŜy wpłacić na konto: Uniwersytet Rzeszowski Wydział
Ekonomii nr konta: PBS 48864211262012111993530001
z dopiskiem „Konferencja ZEiOP Przedsiębiorstwo i region 2007”.
Kontakt: dr inŜ Mariola Grzebyk - sekretarz
mgr inŜ. Alicja Urban

