
Szanowni Państwo, 

działające przy Uniwersytecie Wrocławskim Interdyscyplinarne Koło Naukowe Variograf
we współpracy z  Fundacją Pro Scientia Publica oraz Instytutem Psychologii  Uniwersytetu
Wrocławskiego ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w

XIII Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TALENTY
2018

która odbędzie się w dniach 23-25 listopada 2018 r. na terenie Uniwersytetu
Wrocławskiego oraz w wybranym centrum szkoleniowym we Wrocławiu.

Cel  konferencji: Promowanie  młodych  talentów  naukowych,  ale  też  idei  badań  i  analiz
interdyscyplinarnych.

Do udziału zapraszamy szczególnie najzdolniejszych studentów i doktorantów, a także
asystentów, młodych adiunktów i wykładowców – przedstawicieli pedagogiki oraz innych
dyscyplin  naukowych,  na  przykład  psychologii,  filozofii,  historii,  socjologii,  ekonomii,
zarządzania, filologii, politologii.

Tematyka konferencji:  Szeroko rozumiana edukacja oraz jej związki z kulturą, psychologią
i społeczeństwem,  a także z innymi dziedzinami nauki. 

Teksty  wystąpień,  po  uzyskaniu  pozytywnych  recenzji,  są  publikowane  w  czasopiśmie
„Ogrody  Nauk  i  Sztuk”.  Najlepsze  teksty  mają  szanse  trafić  w  postaci  tłumaczeń  do
międzynarodowego czasopisma „Journal of Education Culture and Society”. 

Ramowy program konferencji: 

-  24 i  25 listopada:  Wystąpienia plenarne i  obrady w sekcjach,   w tym sekcja posterowa
- 23 listopada: Warsztaty w zakresie redagowania tekstów naukowych. Warsztaty zostaną
przeprowadzone  w  pierwszym  dniu  konferencji.  Istnieje  możliwość  uczestniczenia  w
warsztatach przez osoby nieuczestniczące w konferencji.

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji wraz z tematem wystąpienia należy przesłać do
końca czerwca 2018, a opłatę konferencyjną w październiku 2018.

Wszelkie  pytania  prosimy  kierować  na  skrzynkę  mailową  sekretarza
konferencji sekretarztalentow@gmail.com lub  wysyłać  w  wiadomości  prywatnej  na
facebooku  na  stronie  konferencji:  https://www.facebook.com/konferencjatalenty/.  Tam
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również znajdą Państwo na bieżąco wszystkie informacje o konferencji. dzięki temu wyślemy
do Państwa formularz zgłoszeniowy. 

Link online do formularza rejestracyjnego: https://goo.gl/forms/gbDlxwWfDo8tLx963 

Więcej  informacji  o  konferencji,  szczegóły  o  opłacie,  dokładnych  terminach  i  wstępnym
planie na stronie: http://variograf.uni.wroc.pl/conference/talenty-2018-pl/ 

Będziemy bardzo wdzięczni za udostępnienie informacji w Państwa zakładach,
katedrach i kołach naukowych,  jak również na portalach społecznościowych 

tych instytucji. Jako załącznik dodajemy plakat konferencji, zachęcamy do wydruku
powyższego ogłoszenia oraz plakatu.

 Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!

dr Aleksander Kobylarek, przewodniczący komitetu naukowego

Katarzyna Kaczmar i Kinga Trzmielewska, sekretarze konferencji 
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