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CELE KONFERENCJI
Celem organizowanej Konferencji jest:
1.

Promowanie rozwoju naukowego wśród Studentów.

2.

Stworzenie forum dyskusji, prezentacji badań i osiągnięć naukowych oraz
wymiany doświadczeń i poglądów Studentów.

3.

Integracja środowiska studenckiego zainteresowanego tematyką ubezpieczeń
społecznych i gospodarczych.

ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI
Konferencja będzie stanowić forum wymiany doświadczeń z zakresu ubezpieczeń
społecznych i gospodarczych. Zakres tematyczny konferencji porusza w szczególności
takie zagadnienia, jak:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tendencje na polskim oraz światowym rynku ubezpieczeń gospodarczych
Ubezpieczenia w procesach zarządzania ryzykiem
Ubezpieczenia majątkowe
Ubezpieczenia osobowe
Zarządzanie finansami oraz ryzykiem w zakładach ubezpieczeń
Przestępstwa ubezpieczeniowe
Ochrona prawna konsumentów na rynku ubezpieczeniowym
Studenci jako uczestnicy rynku ubezpieczeniowego
Ubezpieczenia społeczne i system zabezpieczenia emerytalnego
Innowacje w ubezpieczeniach
Nowoczesne technologie a rynek i sprzedaż ubezpieczeń

FORMA UCZESTNICTWA
Organizatorzy przewidują następujące formy uczestnictwa w konferencji:
1.

Wystąpienie z własną prezentacją w jednej z przewidzianych sesji
tematycznych. Prezentacja powinna być przygotowana w programie
PowerPoint. Wystąpienie nie powinno trwać dłużej niż 10 minut.

2.

Prezentacja posteru w przewidzianej sesji posterowej. Uczestnicy
zobowiązani są zabrać ze sobą na Konferencję wydrukowane postery
w formacie nie większym niż A1.

3.

Możliwość wydania referatu w publikacji pokonferencyjnej.

Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest wystąpienie z prezentacją lub
posterem. Wydanie referatu jest opcją dodatkową. Nie ma możliwości publikacji
referatu bez czynnego udziału w Konferencji.
Szczegółowe zasady uczestnictwa zostały zawarte w Regulaminie Konferencji
zamieszczonym na stronie internetowej (http://konferencja-ubezpieczenia.pl/
regulamin/).

ZGŁOSZENIA
W celu zgłoszenia udziału należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na
stronie internetowej Konferencji (http://konferencja-ubezpieczenia.pl/rejestracja/).
Rejestracji należy dokonać do dnia 10.03.2019.
Do zgłoszenia należy dołączyć informację o preferowanej formie uczestnictwa.
W przypadku wystąpienia z prezentacją lub posterem należy podać tytuł wystąpienia
oraz określić zakres tematyczny, który będzie prezentowany. W przypadku publikacji
referatu należy podać również propozycję tytułu.

WARUNKI PUBLIKACJI
Referaty nadesłane na Konferencję zostaną opublikowane w wydawnictwie: Oficyna
Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Warunkiem publikacji jest przygotowanie
i przesłanie w wyznaczonym terminie referatu zgodnego z wytycznymi, które
zamieszczone są na stronie internetowej Konferencji (http://konferencjaubezpieczenia.pl/publikacje/).

OPŁATA KONFERENCYJNA
Uczestnictwo w Konferencji wiąże się z poniesieniem opłaty konferencyjnej, która
wynosi odpowiednio:

• 150 zł - w przypadku uczestnictwa w Konferencji bez noclegu,
• 250 zł - w przypadku uczestnictwa z jednym noclegiem,
• 350 zł - w przypadku uczestnictwa z dwoma noclegami.
Opłata konferencyjna obejmuje:

•
•
•
•
•
•
•
•

udział w Konferencji,
materiały konferencyjne,
publikację,
zakwaterowanie (jeśli uczestnik wyraził taką potrzebę),
wyżywienie (2 śniadania i 2 obiady),
catering konferencyjny,
udział w spotkaniu integracyjnym,
certyfikat potwierdzający udział w Konferencji.

Opłatę konferencyjną należy wpłacać na konto:
Bank PEKAO S.A. II Oddział w Rzeszowie Nr 29 1240 2614 1111 0000 3958 6445
Tytułem: WYZWANIA WSPÓŁCZESNYCH UBEZPIECZEŃ, Nazwisko i Imię
Ze względu na ograniczoną liczbę uczestników Konferencji, o możliwości wzięcia
udziału decydował będzie termin dokonania zgłoszenia udziału w Konferencji.

WAŻNE TERMINY
10.03.2019 r.

-

zgłoszenie udziału w Konferencji wraz z przesłaniem
tytułu prezentacji lub posteru

10.03.2019 r.

-

dokonanie opłaty konferencyjnej

08.04.2019 r.

-

przesłanie ostatecznych wersji prezentacji i posterów

11-12.04.2019 r.

-

data konferencji

30.04.2019 r.

-

ostateczny termin nadsyłania referatów
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