XII KONFERENCJA NAUKOWA – MASEP 2018
Pomiar i ocena zjawisk społecznych i ekonomicznych
Measurement and Assessment of Social and Economic Phenomena
Łódź, 28.11.2018 r. – 30.11.2018 r.
INFORMACJA O KONFERENCJI
W dniach od 28 listopada do 30 listopada 2018 roku na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym odbędzie się
konferencja naukowa – Pomiar i ocena zjawisk społecznych i ekonomicznych – MASEP 2018. Konferencja
będzie stanowiła forum wymiany poglądów oraz doświadczeń związanych z zastosowaniem metod
ilościowych do oceny współczesnych problemów ekonomicznych oraz społecznych. Najbliższa konferencja
jest już dwunastą edycją spotkań naukowców i praktyków zajmujących się metodologicznymi aspektami
społecznych i ekonomicznych wyzwań współczesnego świata, w tym funkcjonowaniem sektorów gospodarki,
aktywnością ekonomiczną oraz jakością życia ludności. Istotnym punktem wydarzenia będzie debata
z udziałem przedstawicieli nauki, biznesu oraz instytucji publicznych. Ponadto, dla młodych naukowców,
doktorantów i asystentów, zostaną zorganizowane warsztaty metodyczne. Fakultatywnie, dla osób chętnych,
będzie również możliwość skorzystania ze specjalistycznego szkolenia.

PUBLIKACJA
W ramach XII Konferencji Naukowej organizatorzy przewidują możliwość opublikowania artykułów
w jednym z wymienionych poniżej czasopism naukowych.
 Economic and Environmental Studies (MNiSW – lista B, 13 pkt.)
o (język publikacji: angielski)
 Ekonometria (MNiSW – lista B, 14 pkt.)
o (język publikacji: angielski)
 Zagadnienia Ekonomiki Rolnej (MNiSW – lista B, 15 pkt.)
o (język publikacji: angielski i polski)
 Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa (MNiSW – lista B, 12 pkt.)
o (język publikacji: angielski i polski)
Procedura wydawnicza
1. Proces wydawniczy artykułu w wybranym czasopiśmie odbywa się według warunków i standardów
obowiązujących w poszczególnych wydawnictwach. Publikowane będą tylko te artykuły, które uzyskają
dwie pozytywne recenzje.
2. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu artykułu do konkretnego czasopisma podejmują organizatorzy
wspólnie z Radą Naukową. Autorzy zostają poinformowani o zakwalifikowaniu artykułów do
poszczególnych czasopism drogą elektroniczną.
WAŻNE! W przypadku pozytywnych recenzji oraz sprawnej współpracy wydawniczej z autorami, teksty
zgłoszone w ramach opcji 2, mają szansę na opublikowanie w IV kwartale 2018 roku.

KOMITET ORGANIZACYJNY
Przewodnicząca – dr Elżbieta Roszko-Wójtowicz

KONTAKT: masep@uni.lodz.pl

KALENDARIUM
Normalna rejestracja – Opcja 2
20 marca 2018 r.
rejestracja na konferencję poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego
znajdującego się na stronie www.masep.uni.lodz.pl w zakładce Rejestracja.
Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia udziału w konferencji odbywa się w terminie do 7 dni od dokonania
rejestracji (nie później niż do dnia 27 marca 2018 r.). Uczestnicy otrzymają potwierdzenie drogą elektroniczną
na adres mailowy podany przy zgłoszeniu.
Opłata konferencyjna – uczestnik zobowiązany jest do dokonania opłaty konferencyjnej w terminie 14dniowym od momentu otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia na konferencję.
Terminy nadsyłania artykułów
10 kwietnia 2018 r.

ostateczny termin nadsyłania artykułu do organizatorów konferencji MASEP 2018.

WAŻNE! W przypadku pozytywnych recenzji oraz sprawnej współpracy wydawniczej z autorami, teksty
zgłoszone w ramach niniejszej opcji, mają szansę na opublikowanie w IV kwartale 2018 rok.
Kolejne terminy rejestracji zostaną podane wkrótce na www.masep.uni.lodz.pl.
WARSZTATY SZKOLENIOWE
Rejestracja na warsztaty szkoleniowe odbywa się w systemie ciągłym do wyczerpania miejsc.

 Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach szkoleniowych prosimy o zaznaczenie odpowiedniej opcji

w formularzu zgłoszeniowym znajdującym się na stronie www.masep.uni.lodz.pl w zakładce Rejestracja.
 Liczba miejsc na warsztaty szkoleniowe jest ograniczona, o zakwalifikowaniu na warsztaty decyduje

kolejność zgłoszeń.
Certyfikowane warsztaty szkoleniowe odbywają się we współpracy z Predictive Solutions Sp. z o.o.
oraz Urzędem Statystycznym w Łodzi.

ODPŁATNOŚĆ ZA KONFERENCJĘ
Udział w konferencji – opłata konferencyjna wynosi:
 pełna – 980 zł
 ulgowa – 600 zł (dotyczy indywidualnych zgłoszeń doktorantów)
obejmuje: koszt uczestnictwa w sesjach naukowych, wyżywienie w trakcie trwania
obrad, uroczystą kolację, materiały konferencyjne oraz koszty obsługi wydawniczej.

Wpłatę należy dokonywać
na konto:
Uniwersytet Łódzki
ul. Narutowicza 68
90-136 Łódź

Negatywne recenzje złożonego artykułu nie stanowią podstawy do ubiegania się o zwrot
wniesionej opłaty konferencyjnej.

Udział w konferencji i warsztatach szkoleniowych – opłata konferencyjna wynosi:
 pełna – 1250 zł
 ulgowa – 750 zł (dotyczy indywidualnych zgłoszeń doktorantów)
obejmuje: koszt uczestnictwa w sesjach naukowych oraz w warsztatach
szkoleniowych, wyżywienie w trakcie trwania obrad, uroczystą kolację, materiały
konferencyjne oraz koszty obsługi wydawniczej.

Bank PEKAO SA
96 1240 3028 1111 0010 7725 6259

W tytule przelewu należy
wpisać:
„Konferencja MASEP 2018,
imię i nazwisko uczestnika”

Negatywne recenzje złożonego artykułu nie stanowią podstawy do ubiegania się o zwrot
wniesionej opłaty konferencyjnej.

ORGANIZATORZY
Katedra Statystyki Ekonomicznej i Społecznej
Adres: ul. Rewolucji 1905 r. nr 41, 90-214 Łódź
tel. (042) 635-48-31
e-mail: ksesprac@uni.lodz.pl
Kierownik Katedry: dr hab. Magdalena Grzelak, prof. UŁ

