
                                             
                   

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU
XXIII Warsztatach Metodologicznych z Metod Ilościowych 

w Badaniach Marketingowych 
im. Profesora Stefana Mynarskiego

nt.
„Dobór próby w badaniach ilościowych, jakościowych i mieszanych”

Uprzejmie prosimy Państwa o wypełnienie poniższego formularza  i odesłanie go w terminie
do 17 maja 2019r. na adres: warsztaty2019@usz.edu.pl

Stopień lub tytuł naukowy

Imię i nazwisko

Miejsce pracy

Adres do korespondencji

Telefon

e - mail

Proponowany tytuł referatu:

Krótkie streszczenie referatu:

Proponowane czasopisma do publikacji artykułu (po uzyskaniu pozytywnych recenzji):

"Folia Oeconomica Stetinensia” (FOS, publikacja w j. angielskim)
"Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analysis" 
(publikacja w j. angielskim)
"Wiadomości Statystyczne" (publikacja w j. polskim)  
"Statistics in Transition new series "(SiTns, publikacja w j. angielskim)
Monografia (rozdział)



Informacja  - w przypadku wyboru rozdziału w monografii:

Zgodnie z rozporządzeniem MNiSzW z dnia 13.07.2012 r. dozwolona objętość tekstu wynosi co 
najmniej pół arkusza wydawniczego (20 tys. znaków typograficznych). Maksymalna objętość 
przyjmowanych prac wynosi 26 tys. znaków typograficznych. Tekst powinien być zaopatrzony w 
streszczenie w języku polskim i angielskim. Wymogi edytorskie  ( http://wn.usz.edu.pl/przygotowac-
tekst-monografii/ ). 

Koszt Warsztatów:

Opłata za udział w Warsztatach wynosi 650 zł (z VAT) i obejmuje:

• uczestnictwo w programie merytorycznym warsztatów.
• przerwy kawowe, obiad.
• publikacje w zaproponowanym przez uczestnika miejscu (po uzyskaniu pozytywnych recenzji)

Dane do przelewu: 

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Nauk Ekonomicznych przy Mickiewicza 66.
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin

numer konta bankowego: 39 1050 1559 1000 0090 3077 2397
Z dopiskiem: Imię i nazwisko uczestnika_ Warsztaty 2019

Oświadczam, że:

1) Upoważniam Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Nauk Ekonomicznych przy Mickiewicza 66 do 
wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

2) Wniosę opłatę za udział w konferencji do dnia 01.06.2019r.

3) Rezygnuję z honorarium autorskiego za publikację.

Dane niezbędne do wystawienia faktury:

Nabywca
NIP
ul. oraz nr domu
Kod pocztowy 
Miejscowość

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych - http://usz.edu.pl/rodo/

...................................... .................................
Miejscowość, data           podpis


