Białystok, dnia 23 marca 2017 r.
Szanowni Państwo,
Koło Naukowe Prawa Karnego i Kryminologii oraz Studenckie Koło Nauk Penalnych, działające na
Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku mają zaszczyt zaprosić studentów, a także
doktorantów do udziału w VII Ogólnopolskim Zjeździe Kół Naukowych Kryminalistyki. Odbędzie
się on w dniach 10-12 maja 2017 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
Tegoroczna edycja Zjazdu zostanie zorganizowana pod hasłem Współczesne problemy
nauk penalnych z perspektywy młodych naukowców. Zapraszamy studentów i doktorantów,
przedstawicieli kół naukowych, którzy są zainteresowani zagadnieniami dotyczącymi m.in.:
kryminalistyki, prawa karnego, prawa wykroczeń, procesu karnego, kryminologii, prawa karnego
wykonawczego, wiktymologii, penologii i polityki kryminalnej.
Głównym celem VII Ogólnopolskiego Zjazdu Kół Naukowych Kryminalistyki jest
merytoryczna

wymiana

informacji

i

doświadczeń,

nawiązanie

współpracy

pomiędzy

przedstawicielami różnych środowisk oraz zaprezentowanie aktualnych rozwiązań praktycznych
oraz teoretycznych dotyczących kryminalistyki. Podczas wydarzenia przewidziano cztery panele
tematyczne, w ramach których głos zabiorą prelegenci z różnych ośrodków akademickich z całej
Polski. Celem integracji środowiska akademickiego – zwłaszcza młodych naukowców, jakimi są
studenci i doktoranci, zaplanowano również grilla oraz zwiedzanie Białegostoku z przewodnikiem.
Do dnia 13 kwietnia 2017 r. prosimy o przesłanie abstraktów wystąpień o objętości nie
większej niż 300 słów. W zgłoszeniu abstraktu należy wskazać imię, nazwisko, tytuł zawodowy,
afiliację, w przypadku studentów – kierunek studiów. Teksty należy nadsyłać w formie
elektronicznej (plik .docx) na adres e-mail: zjazdkol@uwb.edu.pl. Przewidywany czas na
wygłoszenie referatu to 15 minut. Zgłaszając abstrakt referatu dołączyć należy do niego formularz
zgłoszeniowy, w którym zaznaczyć należy czy Autor chciałby również po uzyskaniu pozytywnych
recenzji wydawniczych opublikować tekst w Biuletynie Wydziału Prawa UwB.
Do dnia 19 kwietnia 2017 r. Komitet Naukowy OZKNK dokona wyboru tematu referatów,
które zostaną wygłoszone podczas OZKNK oraz tych, które zostaną przedłożone recenzentom
Biuletynu Wydziału Prawa UwB.
Do dnia 25 kwietnia 2017 r. należy dokonać rejestracji (biernej/czynnej) poprzez przesłanie
wypełnionego formularza uczestnictwa na adres e-mail: zjazdkol@uwb.edu.pl i uiszczenie opłaty
konferencyjnej. Formularz rejestracyjny załączamy do niniejszego zaproszenia oraz dostępny jest
również na stronie Wydziału Prawa UwB www.prawo.uwb.edu.pl w zakładce „KONFERENCJE”.

Do dnia 15 maja 2017 r. Autorzy zostaną poproszeni o nadesłanie pełnych tekstów do
Biuletynu Wydziału Prawa na adres e-mail: zjazdkol@uwb.edu.pl. Nie powinny one przekraczać
12 tys. znaków (ze spacjami).
Płatności za uczestnictwo w OZKNK w formie przelewu należy dokonać na rachunek
bankowy Uniwersytetu w Białymstoku (ul. M. Skłodowskiej-Curie 14, 15-097 Białystok) zgodnie
z poniższymi danymi:
numer konta bankowego: 86 1160 2202 0000 0000 6000 1031 Bank Millenium,
tytuł wpłaty: VII Zjazd KNK + imię i nazwisko uczestnika.
Koszt uczestnictwa:
200 zł – dwa noclegi w pokoju trzyosobowym (w tym dwa śniadania: 11 i 12 maja),
210 zł – dwa noclegi w pokoju dwuosobowym (w tym dwa śniadania: 11 i 12 maja),
220 zł – dwa noclegi w pokoju jednoosobowym (w tym dwa śniadania: 11 i 12 maja),
150 zł – bez noclegu.
Opłata obejmuje: dwa noclegi (ze śniadaniami) w Domu Studenta nr 3 „Gamma” Politechniki
Białostockiej (10-11 maja), dwa obiady (10-11 maja), udział w kolacji w postaci grilla (10 maja),
lunchbox (12 maja), przerwy kawowe podczas obrad Zjazdu oraz pakiet konferencyjny.
Szczegółowe informacje o wydarzeniu znajdują się na stronie internetowej Wydziału Prawa
UwB (www.prawo.uwb.edu.pl) w zakładce „KONFERENCJE” oraz na portalu społecznościowym:
www.facebook.com/knpkikuwb,
www.facebook.com/StudenckieKoloNaukPenalnych.
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