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«Ochrona bezpieczeństwa
informacji
za
pomocą
prawa karnego»
VІ międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna

Konferencja ma na celu: omówienie aktualnych zagadnień karnoprawnej ochrony
bezpieczeństwa informacyjnego człowieka, społeczeństwa, państwa i świata w krajowym i
międzynarodowym wymiarze prawnym oraz zapoznanie się z doświadczeniami państw
obcych w tych kwestiach; omówienie stanu i perspektyw badań interdyscyplinarnych w
dziedzinie bezpieczeństwa informacji związanych z prawem karnym i innymi naukami z
cyklu prawa karnego.
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W ym agania do tyczące abstrak tów:
Tytuł prac w środku wiersza (dużymi literami, czcionka Times New Roman 14, pogrubiona) .
Poniżej, w jednym miejscu, pośrodku - nazwisko, imię autora, stopień naukowy, tytuł naukowy (jeśli
posiada), stanowisko, pełna nazwa instytucji, w której aut or pracuje (studia); czcionka Times New
Roman 14.
W jednym miejscu tekst abstraktów, który musi spełniać następujące wymagania: format A -4, marginesy:
górny, dolny, lewy, prawy - 2 cm, czcionka Times New Roman 1 4, interlinia 1,5, wcięcie 1,25 .
Lista wykorzystanych źródeł (alfabetycznie i bez powtórzeń) znajduje się na końcu tekstu pod tytułem
„Lista wykorzystanych źródeł:” (np. Wróbel W., Zoll A. Polskie Prawo Karne. Część Ogólna . Kraków:
Znak, 2012. 608 s. W tekście źródła oznaczono nawiasami kwadratowymi ze wskazaniem numeru
porządkowego źródła w spisie oraz przecinkami - numerami stron (stron), np.: [7, s. 16].
Objętość tekstu od 3 stron wraz z listę wykorzystanych źródeł.
Abstrakty studentów i doktorantów są recenzowane przez promotora z dopiskiem na końcu abstraktu:

„Polecam do publikacji” , a następnie należy wskazać imię i nazwisko promotora, jego stopień naukowy, tytuł
naukowy (jeżeli występuje), stanowisko oraz instytucję, w której promotor studiuje lub pracuje.
Abstrakty niespełniające wymagań lub przesłane po upływie określonego terminu nie będą brane pod
uwagę.

Pr zyk ła d owy w niosek a p lika c yjn y :
Nazwisko, imię uczestnika .
Stopień naukowy, tytuł naukowy (jeśli posiada), stanowisko, pełna nazwa instytucji, w której uczestnik
studiuje lub pracuje.
Nazwisko, imię promotora, a także jego numer telefonu kontaktowego i adres e -mail (dla studentów i
doktorantów).
Telefon kontaktowy uczestnika .
Adres e-mail uczestnika.
Nie przewiduje się wniesienia opłaty rejestracyjnej.
Informujemy, że abstrakty będą publikowane w wersji autorskiej przynajmniej w formie elektronicznej.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt:
profesor, dr. hab. Ludmila Demidova +380997811790
d o c e n t , d r . N a d i y a S h u l z h e n k o +380971805840

