
 XXII Kongres Profesjonalistów Public Relations 

Regulamin sesji naukowej 

Sesja naukowa pt. „Jaki PR po pandemii? Czyli kierunki rozwoju, technologie 

w komunikowaniu i etyka” odbędzie się podczas Kongresu Profesjonalistów Public 

Relations w dniu 16 września 2022 r. w godzinach 9.00-14.00. 

Do udziału w sesji mogą zgłosić się naukowcy, teoretycy i praktycy podejmujących 

tematy związane z kwestiami etycznymi w branży public relations. Podczas sesji 

wygłoszone zostaną referaty, które następnie opublikowane będą w formie 

punktowanych artykułów naukowych. 

PUBLIKACJE: 

Wybrane artykuły – spełniające kryteria – zostaną opublikowane w 

A. czasopiśmie STUDIA MEDIOZNAWCZE, wydawanym przez Wydział 

Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego – 20 

punktów na liście ministerialnej. Nadesłane artykuły poddane zostaną 

podwójnej recenzji z zachowaniem zasady poufności i obustronnej 

anonimowości, a następnie opublikowane zgodnie ze wskazaniem 

recenzentów oraz Rady Naukowej Kongresu. Publikowane będą najlepiej 

zrecenzowane materiały. 

B. kwartalniku FINANCIAL INTERNET QUARTERLY, wydawanym przez 

Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania – WSIiZ w Rzeszowie – 40 punktów 

na liście ministerialnej. Podstawowym warunkiem opublikowania artykułu 

ww. kwartalniku jest powiązanie go z tematyką finansową. Informacje dla 

autorów znajdują się w poniższym linku https://finquarterly.com/for-authors/  

 

INFORMACJE DLA AUTORÓW (STUDIA MEDIOZNAWCZE) 

Podstawowe kryteria przyjęcia artykułu do publikacji: 

 objętość tekstu 20000-22000 znaków ze spacjami, 

 zgodność z tematyką kongresu 

 wysoka wartość merytoryczna tekstu, 

 poprawność logiczna i językowa tekstu. 

Tekst artykułu przygotowanego zgodnie z instrukcją dla autorów, wraz 

z wypełnioną metryką tekstu oraz skanem podpisanego własnoręcznie 

oświadczenia (trzecia strona metryki tekstu), a także abstrakty z opisem 

wystąpienia należy przesłać na maila naukakongres21@gmail.com.  

https://finquarterly.com/for-authors/
mailto:naukakongres21@gmail.com


ZGŁOSZENIA: 

Do udziału w sesji naukowej należy zgłosić się najpóźniej do 2 września poprzez 

kontakt mailowy z dr Łukaszem Przybyszem, pod adresem: 

naukakongres21@gmail.com. Każde zgłoszenie zostanie zweryfikowane przez 

organizatorów i potwierdzone do dnia 5 września 2022 r.  

W przypadku wyczerpania limitu miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.  

OPŁATY: 

 całkowity koszt udziału w sesji naukowej wynosi 890 zł netto + 23% VAT, 

 opłata za publikację wynosi 690 zł netto + 23% VAT. 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO 

Volkswagen Bank Polska S.A., nr rachunku bankowego:  

79 2130 0004 2001 0551 4591 0001 

Newsline Sp. z o.o., ul. Nad Przyrwą 13, 35-324 Rzeszów 

REZYGNACJA: 

Rezygnację  z udziału w sesji naukowej należy zgłaszać pisemnie (wysyłając 

informację na maila, faksem lub pocztą tradycyjną (list polecony) lub kurierem 

i potwierdzić telefonicznie. W zależności od terminu rezygnacji, Organizator dokona 

rozliczenia poniesionych kosztów według zasad przedstawionych w poniższej  tabeli: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszelkie rezygnacje złożone w formie oświadczenia należy przesłać e-mailowo oraz 

dodatkowo potwierdzić telefonicznie, kontakt: Małgorzata Wydrzyńska, email: 

mwydrzynska@newsline.pl, tel.: 692 079 870).  

DANE KONTAKTOWE: 

Przyjmowanie zgłoszeń, artykułów i abstraktów:  

dr Łukasz Przybysz, Uniwersytet Warszawski, mail: naukakongres21@gmail.com. 

Sprawy finansowe:  

Małgorzata Wydrzyńska, mail: mwydrzynska@newsline.pl, tel: 692 079 870; 

Rezygnacja i zwrot 100% wpłaconej 

kwoty 
do 29 lipca 2022 

Rezygnacja uczestnika będącego 

przedsiębiorcą i naliczenie opłaty 

manipulacyjnej w wysokości 30% od 

wpłaconej kwoty na konto Organizatora   

od 1 sierpnia do 7 

września 2022 

Rezygnacja i zwrot 0 zł kwoty od 8 września 2022 

mailto:naukakongres21@gmail.com
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mailto:mwydrzynska@newsline.pl?subject=Kongres%20Profesjonalistow%20PR%202016


Dokumenty zgłoszeniowe należy kierować na adres do korespondencji: 

Newsline Sp. z o.o., ul. Siemieńskiego 20/38, 35-234 Rzeszów. 

 


