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Informácie pre účastníkov

Program konferencie

 Rokovací jazyk: slovenský, anglický

Štvrtok– 14.11.2013

 Príspevky budú zverejnené v recenzovanom zborníku
 Maximálny rozsah príspevku: 10 strán, font: Times New Roman,

8:00 - 9:00

Registrácia účastníkov konferencie

9:00 - 10:30

Otvorenie konferencie, Plenárne rokovanie

10:30 - 11:00

Prestávka - občerstvenie

11:00 - 12:30

Rokovanie v sekciách

12:30 - 13:30

Obed

13:30 - 15:00

Rokovanie v sekciách

15:00 - 15:15

Prestávka - občerstvenie

15:15 - 17:15

Rokovanie v sekciách

17:15 - 17:30

Prestávka - občerstvenie

17:30 - 18:00

Ocenenie najlepších prezentovaných príspevkov,
ukončenie konferencie

veľkosť písma: 12 pt, riadkovanie: 1,5
 Uverejnenie príspevku v zborníku je podmienené jeho akceptáciou a
prezentáciou príspevku na konferencii
 Šablóna na predkladanie príspevkov je dostupná na www.euba.sk/
edamba
 V prípade, že príspevok nebude predložený v požadovanej forme,
bude vrátený autorovi

Dôležité termíny a registrácia

Tematické zameranie konferencie

Registračný formulár je dostupný na: www.euba.sk/edamba
Termín registrácie: najneskôr do 06.10.2013
Termín na zasielanie príspevkov v elektronickej podobe: 13.10.2013
Termín na úhradu konferenčného poplatku: najneskôr do 13.10.2013

Konferenčné poplatky
 Účasť na konferencii je podmienená uhradením konferenčného

1. Ekonomická teória, Hospodárska politika, Verejná správa a
2.
3.
4.
5.
6.

regionálny rozvoj, Svetová ekonomika, Medzinárodné ekonomické
vzťahy
Financie a bankovníctvo, Poisťovníctvo
Marketingový a obchodný manažment, Ekonomika obchodu a
služieb, Manažment medzinárodného podnikania
Účtovníctvo, Kvantitatívne metódy v ekonómii, Ekonometria a
operačný výskum
Finančný manažment podniku, Ekonomika a manažment podniku
Interkultúrna komunikácia v podnikateľskom prostredí

Poznámka: rozdelenie príspevkov
organizátorom konferencie.

do

sekcií

bude

vykonané








poplatku vo výške 50,- EUR a akceptovaním prihláseného príspevku/
príspevkov
V prípade neakceptovania príspevku sa autorovi/autorom vracia 50 %
konferenčného poplatku
Účastníci, ktorí majú záujem
zúčastniť sa konferencie bez
prezentácie príspevku, sa môžu zaregistrovať do 10.11.2013 a platia
znížený konferenčný poplatok vo výške 30,- EUR
Registračný poplatok zahŕňa organizačné náklady, náklady na vydanie
zborníka, náklady na občerstvenie a obed počas konferencie
Publikovanie príspevku v zborníku z konferencie bez jeho prezentácie
na konferencii nie je možné
Interní doktorandi a mladí vedeckí pracovníci EU v Bratislave do 35
rokov sa môžu konferencie zúčastniť bezplatne
Podrobné pokyny k úhrade konferenčných poplatkov nájdete na:
www.euba.sk/edamba

