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KOMUNIKAT NR 2 

NADSYŁANIE I KWALIFIKACJA PRAC 

Referaty zgłoszone na konferencje APKM należy nadsyłać w dwóch wersjach:  

 czterostronicowy skrót referatu opracowany w dwóch dowolnie wybranych z czterech oficjalnych języków konferencji, tj. w języku polskim, 

ukraińskim, angielskim lub rosyjskim (2 x po dwie strony), przygotowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w pliku pt.: „APKM-skrót 

referatu-wytyczne” – do 30.06.2014 

 pełny tekst referatu przygotowany zgodnie z wytycznymi czasopisma preferowanego przez autora, które objęło patronat naukowo-

medialny nad konferencją – do 31.07.2014 

Zarówno skróty jak i kompletne referaty, przygotowane w formacie PDF (Portable Document Format) należy przesłać na adres 

papers@apkm.pl . Nadesłane referaty i ich skróty przygotowane zgodnie z wytycznymi zostaną zrecenzowane. Po uzyskaniu pozytywnej recenzji 

treść skrótów referatów zostanie zamieszczona w materiałach konferencyjnych natomiast pełne teksty referatów będą mogły być opublikowane w 

jednym z czasopism, które objęły patronat medialny nad konferencją (oczywiście po przejściu odpowiedniej procedury kwalifikacyjnej). 

Warunkiem wydrukowania pracy w materiałach konferencyjnych oraz skierowania artykułu do publikacji w odpowiednim czasopiśmie jest 

uiszczenie przez autora lub przynajmniej przez jednego ze współautorów pełnej opłaty konferencyjnej najpóźniej w terminie do dnia 10.10.2014.  

PATRONAT NAUKOWO-MEDIALNY 

 Archives of Civil Engineering (ACE)   http://ace.ippt.gov.pl/author.php 

 Civil and Environmental Engineering Reports (CEER)
  

 Inżynieria I Budownictwo http://www.inzynieriaibudownictwo.pl/images/dokumenty/infromacje-dla-autorow.pdf 

 Промислове будівництво та інженерні cпоруди (Budownictwo przemysłowe i obiekty inżynierskie)
  

 Збірник наукових праць Українського інституту сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського (Zbiór prac naukowych ukraińskiego 

instytutu stalowych konstrukcji im. W.N. Szymanovskego)
  

 
 
Linki do plików z szablonami tekstów są na stronie konferencji: www.apkm.pl 

UWAGA: PROSZĘ NIE WYSYŁAĆ PEŁNYCH TEKSTÓW REFERATÓW BEZPOŚREDNIO DO REDAKCJI CZASOPISM 

OPŁATY KONFERENCYJNE 

Opłata konferencyjna obejmuje udział w obradach i imprezach towarzyszących (bez noclegów i wyżywienia), otrzymanie drukowanej i 

elektronicznej wersji materiałów konferencyjnych oraz innych materiałów związanych z konferencją. 

 

 

 
 
 
 

**Koszt opłaty konferencyjnej dotyczy samodzielnych prac przyjętych do druku, których autorzy w dniu rozpoczęcia konferencji nie ukończyli 35 roku życia. 
 

 
KONTO BANKOWE  

Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej 

ul. G. Narutowicza 11,  80-233 Gdańsk, 

Bank Pekao SA Oddział Gdańsk: 52 1240 5400 1111 0000 4915 0353 

z dopiskiem „APKM 2014” oraz imię i nazwisko uczestnika 

Wpłaty w EURO: 

Bank Pekao SA Oddział Gdańsk: PL52 1240 5400 1111 0000 4915 0353 

KOD SWIFT/BIC: PKOPPLPW 

z dopiskiem „APKM 2014” oraz imię i nazwisko uczestnika 

 

Uczestnik konferencji 
APKM 

1 termin wpłaty 
30.06.2014 

2 termin wpłaty 
10.10.2014 

zł euro zł euro 

Uczestnik konferencji 450+23%VAT 150 550+23%VAT 180 

Młody naukowiec** 350+23%VAT 120 450+23%VAT 150 
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