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Imię ………………………………………………………………………………………………………………………………………...  

Nazwisko …………………………………………………………………………………………………………………………….…..  

Stopień naukowy …………………………………………………………………………………………………………………….  

E-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Telefon kontaktowy ………………………………………………………………………………………………………………..  
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Opłatę konferencyjną w wysokości 700 zł (29.04.2016) należy przesłać do na konto:  

Politechnika Wrocławska  

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii  

Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław  

Nr konta: 37 1090 2402 0000 0006 1000 0434  

z dopiskiem „XVI KDiMU” – …….……… imię i nazwisko uczestnika ……………  
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DODATKOWE INFORMACJE  

 

Instrukcja do przygotowania abstraktów wystąpień 

Streszczenia prezentacji powinny być przygotowane w edytorze MS Word. Rozmiar arkusza A4, marginesy 
2,5 cm (wszystkie). Tekst, pisany czcionką Times New Roman, powinien być zorganizowany w porządku: na 
środku tytuł (wielkość czcionki 14 pkt), poniżej (wielkość czcionki 12 pkt, odstęp pojedynczy) imię nazwisko 
autora (autorów) oraz afiliacje, następnie słowa kluczowe, tekst główny (wyjustowany) oraz spis literatury. 
Sugerowana objętość streszczenia nie powinna przekraczać sześciuset słów (dwa arkusze A4),  
w streszczeniu można umieszczać kolorowe ilustracje. Język streszczenia (polski lub angielski) powinien 
odpowiadać językowi planowanego wystąpienia. 

Nadesłane streszczenia zostaną opublikowane w formie materiałów konferencyjnych z numerem ISBN 
(punktacja zgodna z wewnętrzną punktacją instytucji autora).  

 

 

Artykuły publikowane są wyłącznie w języku angielskim. Wymogi edytorskie zawarte są w pliku 
instrukcja_dla_autorow_2016.doc. Koszt opublikowania artykułu bez udziału w Konferencji wynosi 400 zł. 
Wpłaty należy dokonać na konto:  

  

Politechnika Wrocławska  

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii  

Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław  

Nr konta: 37 1090 2402 0000 0006 1000 0434  

z dopiskiem „Mining Science, Special Issue – Interdisciplinary topics in mining and geology - 

…….…………………………………………………………” 

    imię i nazwisko autora  

 

w terminie do 29.04.2016. 


