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Zakład Współczesnego Języka Polskiego
oraz

Studia Podyplomowe Logopedyczne
na Uniwersytecie w Białymstoku

zapraszają na konferencję naukową

Białostockie Spotkania Młodych Logopedów
Varia

3 czerwca 2017 roku

pierwszemu z cyklu Białostockich Spotkań Młodych Logopedów nadałyśmy formułę Varia, czyli rozmaitości.

Wynika to, po pierwsze, z samej istoty logopedii jako nauki interdyscyplinarnej. Ponadto pozwala na swoisty

rekonesans wśród aktualnych problemów, tendencji, nowoczesnych rozwiązań, które się projektuje, wprowadza

czy z powodzeniem praktykuje. Chcemy w czasie tego spotkania przyjrzeć się związkom logopedii z innymi

dziedzinami – jesteśmy przekonane, że właśnie dostrzeżenie sieci ich połączeń i zależności pozwala na

prowadzenie kompleksowych działań terapeutycznych, obejmujących: diagnostykę, pomoc i wczesną interwencję

oraz długotrwałą terapię logopedyczną dla dzieci i dorosłych. Przyjrzymy się również interesującym studiom

przypadków.

Do przygotowania wystąpień zachęcamy studentów, doktorantów, młodych naukowców oraz praktyków

z poradni i gabinetów, których zajmują biologiczne oraz społeczne aspekty języka i którzy zechcą podzielić się

wiedzą oraz inspiracjami w atmosferze mniej formalnej niż ta towarzysząca uniwersyteckim wykładom.

Zapraszamy również rodziców dzieci z problemami logopedycznymi i dorosłych, których one dotyczą, oraz

wszystkich zainteresowanych, którym nie jest obojętny los osób z zaburzeniami mowy.

Spotkanie ma charakter naukowy, ale jesteśmy przekonane, że wiele będzie się działo w kuluarach. Proponujemy

udział w specjalistycznym kursie, a w czasie przerw liczymy na kreatywne wymiany myśli i doświadczeń.

Integrację środowiska uważamy za czynnik, który umożliwi – nie tylko białostockiej logopedii – twórczy rozwój

i sprawi, że stawi ona czoła wyzwaniom współczesności, wynikającym między innymi ze zmian demograficznych

oraz przemian cywilizacyjnych. Zapraszamy do udziału z nadzieją, że zechcą nam Państwo licznie towarzyszyć.
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————————————————————————— ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia w formie uzupełnionego formularza, który dodajemy w załączniku, należy przesłać

do 31 marca 2017 roku na adres: dianasaniewska@wp.pl.
Zastrzegamy sobie prawo do wyboru tematów spośród nadesłanych propozycji.

—————————————— FORMY UDZIAŁU W KONFERENCJI
OPŁATY

Proponujemy Państwu dwie formy udziału w konferencji: czynną i bierną.
Zakres udziału i związane z tym opłaty przedstawia poniższa tabela.

Udział czynny Udział bierny

Udział w obradach – pełny
(materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiad)

Z referatem
100 zł

Bez referatu
100 zł

Udział w obradach – wejście – –

Certyfikat uczestnictwa + +

Zaświadczenie o udziale w konferencji naukowej +

Druk referatu*
(recenzja, proces wydawniczy, egzemplarz autorski – dla każdego z autorów,

jeśli jest ich kilku)
100 zł

Druk artykułu* bez udziału w konferencji
(recenzja, proces wydawniczy, egzemplarz autorski – dla każdego z autorów,

jeśli jest ich kilku)
Przewidujemy możliwość zgłoszenia więcej niż jednego tekstu do druku;

opłatę w takiej samej wysokości wnosi się za każdy z nich.

100 zł 100 zł

Zamówienie publikacji pokonferencyjnej w formie książkowej
(egzemplarz nieautorski) 30 zł 30 zł

CERTYFIKOWANY KURS
Plastrowanie Dynamiczne (Kinesiology Taping) w logopedii

Szczegółowe informacje w załączonych materiałach.
(cena regularna 450 zł)

350 zł 350 zł

Ostateczna kwota ustalana jest na podstawie wybranych opcji. Szczegóły w formularzu zgłoszeniowym.
Na życzenie (prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki w karcie zgłoszenia) wystawiona zostanie

faktura VAT (do odbioru w czasie konferencji).

*Opublikowane zostaną artykuły, które otrzymają pozytywną recenzję. Autorom przysługuje prawo naniesienia poprawek
zgodnie z uwagami recenzenta. Decyzję o przyjęciu do druku po poprawkach podejmuje redaktor naukowy tomu.
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——————————————————————————— OBRADY
Miejsce obrad: Wydział Filologiczny UwB, ul. Plac Uniwersytecki 1.

Planujemy rozpoczęcie obrad w sobotę o godzinie 10.00 i zakończenie późnym wieczorem.
Zajęcia kursowe odbędą się następnego dnia lub tego samego

(w zależności od ilości zgłoszeń; datę podamy w pierwszych dniach kwietnia).

———————————————————————— WYSTĄPIENIA
Należy przygotować wystąpienia nie dłuższe niż dwudziestominutowe
(orientacyjnie: maksymalnie 7 stron wydruku New Roman 12, interlinia 1,5).

———————————————————————— PUBLIKACJA
rozdział w monografii

Publikacja pokonferencyjna będzie miała charakter monografii. Autorzy poszczególnych rozdziałów uzyskują 5 pkt
MNiSW. Rozdziały mogą mieć formę:

· oryginalnego artykułu naukowego (prezentacja wyników oryginalnych badań empirycznych),
· przeglądowego artykułu (podsumowanie aktualnego stanu wiedzy, badań w dziedzinie, interpretacja

badań),
· opis przypadku (study case),

· wytyczne, zalecenia (guidelines) (przeglądowy opis rekomendowanego postępowania).

———————————————————————— KURS
Plastrowanie Dynamiczne (Kinesiology Taping) w logopedii

W kursie mogą uczestniczyć także osoby niebiorące udziału w obradach konferencyjnych.
Serdecznie zapraszamy logopedów i studentów logopedii ostatnich lat oraz słuchaczy studiów podyplomowych

logopedycznych. Liczba miejsc ograniczona, w pierwszej kolejności przyjmowane będą zgłoszenia uczestników
konferencji.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączonej broszurze.

——————————————————————————— NOCLEGI
Organizatorzy nie zapewniają noclegów.

—————————————— HARMONOGRAM KONFERENCYJNY
 Grudzień  2016 r. – rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń

31 marca 2017 r. – mija termin nadsyłania zgłoszeń
3 czerwca 2017 r. – konferencja

15 lipca 2017 r. – termin nadsyłania tekstów do publikacji

—————————————— PATRONAT MEDIALNY
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KARTA ZGŁOSZENIOWA

Imię i nazwisko:

Tytuł/stopień naukowy:

Reprezentowana jednostka naukowa (nazwa uczelni, wydziału/instytutu, poradni/placówki

terapeutycznej):

Tytuł wystąpienia:

Streszczenie (ok. 100 słów):

DANE KONTAKTOWE:

Adres e-mail:

Numer telefonu:

Proszę wstawić X w miejscach odpowiadających Państwa preferencjom dotyczącym udziału w spotkaniu:

Udział czynny
(z referatem)

Udział bierny
(bez referatu)

Udział w obradach – pełny (materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiad)
Udział w obradach – wejście
Druk referatu (recenzja, proces wydawniczy, egzemplarz autorski – dla
każdego z autorów, jeśli jest ich kilku)
Druk artykułu* bez udziału w konferencji (recenzja, proces wydawniczy,
egzemplarz autorski – dla każdego z autorów, jeśli jest ich kilku).
Przewidujemy możliwość zgłoszenia więcej niż jednego tekstu do druku; opłatę
w takiej samej wysokości wnosi się za każdy z nich.
Zamówienie publikacji pokonferencyjnej w formie książkowej
(egzemplarz nieautorski)
CERTYFIKOWANY KURS Plastrowanie Dynamiczne (Kinesiology Taping)
w logopedii (szczegółowe informacje w załączonych materiałach)

OPŁATA
OBLICZONA ZGODNIE Z  CENNIKIEM PODANYM W ZAPROSZENIU

EWENATUALNE UWAGI:


