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LIST INFORMACYJNY

Szanowni Koledzy!
Zapraszamy Państwa do udziału

w Międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej

«Ukraińsko-polskie partnerstwo: terazniejszość a perspektywy»

Konferencja odbędzie się 26–27 czerwca 2017 r.

Główne kierunki tematyczne:

1. Ukraina a Polska w kontekście europejskiej integracji i globalizacji
2. Aktualne pytania ukraińsko-polskiej współpracy gospodarczej oraz

partnerstwa 
3. Społeczno-humanistyczny wymiar stosunków ukraińsko-polskich 
4. Międzyregionalna i transgraniczna współpraca ukraińsko-polska 
5. Ukraińsko-polska współpraca pomiędzy lokalnymi  społecznościami

i instytucjami
Aby wziąć  udział  w konferencji należy do 10  czerwca 2017  r zarejestrować  się  na stronie

rejestracji strony internetowej konferencji (https://volnu.sharepoint.com/sites/ukrpol), natomiast dla
publikacji  materiałów wysłać  na  pocztę  elektroniczną  voznyuk.yevheniya@eenu.edu.ua (lub
vozniukjane  .  vippo  @  gmail  .  com) :

1. Abstrakt lub (oraz) artykuł.
2. Recenzję promotora naukowego (dla doktorantów i studentów).
3. Odskanowaną kopię pokwitowania opłaty organizacyjnej. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Materiały podawane są w formacie elektronicznym *.doc MSWord na adres poczty elektronicznej

sekretariatu konferencji.  
Objętość materiału - 3-6 pełnych stron formatu А4 (297x210 mm), orientacja – pionowa. Edytor

tekstu – Microsoft World (wersja 2003/2007/2010). Wszystkie marginesy – 20 mm. Czcionka: krój –
Arial, rozmiar – 12, odstęp między wierszami – 1,5. Odstęp akapitu – 10 mm. 

Odnośniki do źródeł w tekście należy podawać w nawiasach kwadratowych, gdzie pierwsza cyfra –
numer źródła zgodnie do listy,  dalej  przez przecinek numer strony [1,  s.  5].  Lista źródeł  ma być
drukowana w kolejności alfabetycznej w końcu tekstu i nazywać  się  „Źródła i literatura”
(elektroniczne źródła informacji podawane ze wskazaniem pełnego adresu elektronicznego). 

Struktura tekstu: 1) UDC (po lewej stronie); 2) imiona i nazwiska autora(-ów), stopień naukowy,
tytuł naukowy, stanowisko, miejsce zatrudnienia (po órodku); 3) przez odstęp niżej po środku nazwa
materiałów referatu małymi pogrubionymi  literami;  4)  niżej po prawej stronie nazwa katedry,
instytucji, gdzie została wykonana praca; 5)  streszczenie (3‒5 zdań) і  słowa kluczowe (3‒5 słów) w
języku ukraińskim; 6) imiona i nazwiska autora(-ów), nazwa artykułu, streszczenie (3–5 zdań) і słowa
kluczowe (3‒5 słów) w języku angielskim; 7) przez odstęp tekst artykułu; 8) źródła i literatura. 

W złożonych tekstach należy określić  aktualność,  cel,  zadania,  rezultaty i wnioski  badania
naukowego. 

Materiały powinny być składane jako wyniki samodzielnych badań oraz muszą być sprawdzone
przez  autorów,  ponieważ  zostaną  nadrukowane w edycji autorskiej  i sprawdzone  pod  kątem
plagiatu.  

Referaty, tematyka których nie odpowiada kierunkom konferencji, oraz sporządzone bez uwzględnienia
ww wymagań lub złożone po terminie, nie będą rozpatrywane. 

mailto:vozniukjane.vippo@gmail.com
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UyHPee_cNk6rjIlICyNmqhccldAxIqpMm-YjLOr48zpUOEdCMlJIS0VUSlE0UUNLMzJKOTBCWDRXVC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UyHPee_cNk6rjIlICyNmqhccldAxIqpMm-YjLOr48zpUOEdCMlJIS0VUSlE0UUNLMzJKOTBCWDRXVC4u


Materiały zostaną opublikowane po zakończeniu konferencji i wysłane autorom pocztą, a
także umieszczone na stronie     internetowej     konferencji (https://volnu.sharepoint.com/sites/ukrpol).

Uczestnicy konferencji mają  także możliwość  złożyć  artykuły naukowe do publikacji w
czasopiśmie naukowym „Stosunki Międzynarodowe,  komunikacje społeczne i studium
regionalne” (wymagania do materiałów –  podane tutaj: http://fmv-visnyk.pp.ua/info-of-release/),
wartość publikacji –  150  UAH (dla  studentów i  doktorantów – 100  UAH),  samodzielne  artykuły
doktorów habilitowanych publikowane są bezpłatnie. 

Zapraszamy naukowców do udziału w omawianiu tematyki oraz referatów konferencji na
stronie forum konferencji. 

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI:

Igor Kocan –  prof.,  dr,  rektor Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu  Narodowego
imienia Łesi Ukrainki

Igor Cependa –  prof.,  dr,  rektor Podkarpackiego  Uniwersytetu  Narodowego  imienia
Wasyla Stefanyka

Marcim Pałys – prof., dr hab., rektor Uniwersytetu Warszawskiego
Antoni Dębiński –  ks. prof. dr hab.,  rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana

Pawła II
Andrij Deszczycia – Nadzwyczajny i Pełnomocny Ambasador Ukrainy w Rzeczypospolitej

Polskiej
Jan Piekło – Nadzwyczajny i Pełnomocny Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej  w

Ukrainie 
Witalij Portnikow –  Przewodniczący  ukraińskiej  części  ukraińsko-polskiego  Furum

Partnerstwa 
Jan Malicki –  Przewodniczący  polskiej  części  ukraińsko-polskiego  Furum

Partnerstwa

Sekretariat konferencji:

Sergij Fedoniuk –  dziekan wydziału stosunków międzynarodowych Wschodnioeuropejskiego
Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki

Eugenia Wozniuk – docent katedry geografii regionalnej i stosunków międzynarodowych 
Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki

43000, Ukraina, obwód wołyński, m. Łuck, aleja Woli, 13,
Wschodnioeuropejskio Uniwersytet Narodowy imienia Łesi Ukrainki, wydział stosunków 
międzynarodowych
tel.: +38(0332) 24-92-72, tel. kom.: +38(050)4380900; +38(095)8654410
e-mail: sergii.fedoniuk@eenu.edu.ua; voznyuk.yevheniya@eenu.edu.ua; 
vozniukjane.vippo@gmail.com

Przebieg konferencji

25 czerwca  przyjazd uczestników do m. Łucka, wycieczki, spotkania z pracownikami i 
studentami Wschodnioeuropejskiego narodowego uniwersytetu imienia Łesii 
Ukrainki, czas wolny.
Uczestnicy mają możliwość zakwaterować się się w hotelach Łucka albo w 
akademikach WUN im. Łesii Ukrainki *.

26 czerwca
8.00 -   transfer  uczestników do miejsca  przeprowadzenia  konferencji  -  bazy
WUN im. Łesii Ukrainki nad jez.Switiaż.

http://fmv-visnyk.pp.ua/info-of-release/


11.00 - śniadanie
12.00 - plenarne obrady
13.30 - obiad
14.30 - 17.00 - sekcyjne obrady
18.00 - uroczysta kolacja

27 czerwca
8.00 - śniadanie
9.00 - końcowe plenarne obrady, doprowadzenie wyników konferencji
11.00- zakończenie pracy konferencji, wolny czas, odjazd uczestników

* Koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia, niosą uczestnicy konferencji.


