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7. MEDZINÁRODNÚ KONFERENCIU DOKTORANDOV 
ODBOROV PSYCHOLÓGIA A SOCIÁLNA PRÁCA 

  

TERMÍN KONFERENCIE:  20. apríl  2012 

Cieľom konferencie je poskytnúť doktorandom v dennej i externej forme štúdia 
možnosť vedeckej publikácie, uskutočniť výmenu názorov a skúseností 
a získať nové nápady pre vedeckú prácu.  
  
Miesto: Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre, Kraskova 1 
  
Dôležité termíny: 
26. 3. 2012   
           Uzávierka prihlášok. Prihlášky – priložená návratka/prípadne objednávka 
ubytovania  stravy – posielajte v elektronickej podobe na e-mailovú adresu 
konferencia2012phd@gmail.com. Prihláseným účastníkom zašleme pozvánku 
s programom konferencie. 
13. 4. 2012 
           Zaslanie abstraktov do zborníka abstraktov. Abstrakty posielajte v 
elektronickej podobe na e-mailovú adresu konferencia2012phd@gmail.com. 
20. 4.2012 
           Zaslanie príspevkov do zborníka. Príspevky do zborníka posielajte v 
elektronickej podobe na e-mailovú adresu konferencia2012phd@gmail.com (po 
tomto termíne nebudú príspevky akceptované). 
20. 4. 2012  
          Predpokladaný začiatok konferencie o 9.00 hod. 
30. 7. 2012 
          Spracovanie, vydanie a rozoslanie zborníkov formou CD ROM. 
 
Dôležité informácie: 
Vložné  
7,- Eur prevodom na účet (7000073025/8180; variabilný symbol: 403; v správe 
pre adresáta uveďte: konferencia PhD_vaše priezvisko) do 6. 4. 2012           
10,- Eur pri prezentácii v deň konferencie (kolegovia zo zahraničia môžu 
uhradiť vložné pri prezentácii vo výške 7,- Eur). Vložné zahŕňa náklady na  
zborník a občerstvenie. 
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Zborník z konferencie 
          Prezentované príspevky budú publikované v recenzovanom 
elektronickom zborníku s ISBN. Uverejnené budú príspevky požadovaného 
formátu s kladným recenzným posudkom, pričom recenzenta (minimálne 
s titulom PhD.) určí doktorandov školiteľ, ktorý môže byť tiež recenzentom. 
Recenzný posudok je účastník povinný predložiť pri prezentácii v deň 
konania konferencie (vo vytlačenej podobe s podpisom recenzenta). 
Podmienkou publikovania príspevku v zborníku je aktívna (fyzická) účasť na 
konferencii. Aktívni účastníci obdržia doklad o účasti pri registrácii v deň 
konania konferencie.  
  
Forma príspevku v zborníku 
          Podmienkou pre uverejnenie príspevku je jeho forma v zmysle: 
- teoretickej štúdie; 
- výskumnej štúdie;  
- prehľadovej štúdie; 
- metodologickej štúdie; 
- metaanalýzy, ... 
(pozn. neakceptujeme príspevky vo fáze projektov) 
  
Forma prezentácie 
          Rokovanie bude prebiehať v sekciách „Psychológia“ a „Sociálna práca“. 
Pre ústne vystúpenie odporúčame pripraviť prezentáciu príspevku vo formáte 
ppt. Čas na prezentáciu: 10 min. + 5 min. na diskusiu. Ponúkame taktiež 
možnosť prezentovať príspevok formou posteru. 
  
Organizačný výbor 
Katedra psychologických vied, Ústav aplikovanej psychológie 
PaedDr. Ivana Gallová, PhD. 
PhDr. Tomáš Sollár, PhD. 
PhDr. Lucia Gálová, PhD. 
Mgr. Denisa Šukolová 
Mgr. Jana Vanečková 
Mgr. Gabriela Šeboková 
Mgr. Radka Beloritová 
  
Kontakty 
PhDr. Lucia Gálová, PhD. 
Katedra psychologických vied FSVaZ  UKF 
Kraskova ul. 1, 949 01 Nitra 
Tel.  +421 37 6408 787,   +421 37 6408 789 (sekretariát) 
e-mail: lgalova@ukf.sk  
 


