Első körlevél
XV. KÁRPÁT-MEDENCEI KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KONFERENCIA
2019. április 3–6., Kolozsvár, Románia

A KONFERENCIA SZERVEZŐI:
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar,
Környezettudomány Tanszék és EnviroScientia Egyesület,
Kolozsvár, Románia
A KONFERENCIA CÉLJA a Kárpát-medencében folyó környezeti kutatások legfrissebb
eredményeinek ismertetése, valamint elméleti és gyakorlati problémák megvitatása. A konferencia
lehetőséget biztosít szakmai együttműködésre, közös pályázatokban való részvétel megtárgyalására,
nem utolsó sorban a hazai és határon túli magyar hallgatóknak az angol nyelven történő előadás
gyakorlására. A konferencia célja továbbá a környezettudatosság, a környezeti nevelés és a kutatási
eredmények hasznosítási fontosságának hangsúlyozása.
A KONFERENCIA TERÜLETEI: környezetfizika, környezetkémia, ökológia, környezetföldrajz,
környezetföldtan, épített környezet és területrendezés, hulladékgazdálkodás, alternatív energiák,
környezet-gazdaságtan, agrár-környezettudomány, műszaki tudományok a környezetvédelemben,
nemzetközi és EU környezeti politika, környezeti nevelés, Environmental Sciences and Studies in
English.
A KONFERENCIA HIVATALOS NYELVE: magyar és angol
A KONFERENCIA HELYSZÍNE:
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar
400193 Tordai út, 4. sz., Kolozsvár, Románia
(400193 Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 4., jud. Cluj, România)
A KONFERENCIA SZERVEZŐBIZOTTSÁGA:

Dr. Urák István – a konferencia elnöke
Dr. Mócsy Ildikó – a konferencia tiszteletbeli elnöke
Dr. Néda Tamás
Dr. Poszet Szilárd-Lehel
Dr. Szigyártó Irma-Lídia
Dr. Tamási Erika
Dr. Tonk Szende-Ágnes
Dr. Zsigmond Andreea-Rebeka

KONFERENCIA-KAPCSOLAT ÉS INFORMÁCIÓK:

Dr. Mócsy Ildikó
E-mail: kmktk2019@gmail.com
Tel.: +40 723 614 524
Honlap: www.kmktk2019.kv.sapientia.ro

RÉSZVÉTELI DÍJAK:
Előadók, résztvevők
Diákok, doktoranduszok
Kísérő személyek

2019. február 15-ig
140 EUR
120 EUR
100 EUR

2019. február 15-től március 1-ig
160 EUR
140 EUR
120 EUR

Az előadók, résztvevők, diákok és doktoranduszok részvételi díja a konferencia hivatalos
kiadványának költségeit, mappát, frissítőket, valamint a fogadáson, az ebédeken és a záróvacsorán
való részvételt és a konferenciakirándulást fedezi. A kísérő személyek esetében a részvételi díj a
fogadáson, az ebédeken és a záróvacsorán való részvételt, valamint a konferenciakirándulást
foglalja magában.
A részvételi és kirándulási díjak (amelyeket a konferencia támogatásaként fogunk fel)
visszatérítésére nincs lehetőség.
Proforma számlát a kmktk2019@gmail.com e-mail címen lehet igényelni.
A külföldi résztvevőket kérjük, hogy a díjat EUR-ban utalják az alábbi számlára:
Számlavezető intézet: OTP Bank Cluj-Napoca
Számlatulajdonos megnevezése: Universitatea Sapientia
Számlatulajdonos székhelye, címe: Cluj-Napoca, str. Matei Corvin nr. 4, Romania
Adószám: 14645945
Bankszámlaszám (EUR): RO66 OTPV 2000 0007 3814 EU02
SWIFT kód: OTPV ROBU
A romániai résztvevők az EUR-ban megadott részvételi díjat a befizetés napjának hivatalos
árfolyama szerint átszámolva RON-ban utalhatják az alábbi számlára:
Számlavezető intézet: OTP Bank Cluj-Napoca
Számlatulajdonos megnevezése: Universitatea Sapientia
Számlatulajdonos székhelye, címe: Cluj-Napoca, str. Matei Corvin nr. 4, Romania
Adószám: 14645945
Bankszámlaszám (RON): RO65 OTPV 2000 0007 3814 RO18
Az átutaláskor kérjük feltüntetni a fizető résztvevő(k) teljes nevét, valamint a megjegyzéseknél a
konferencia rövidítését (KMKTK19)!
HATÁRIDŐK:
On-line jelentkezés és összefoglalók leadása
(www.kmktk2019.kv.sapientia.ro)
Az összefoglalók elfogadásának visszaigazolása
A dolgozatok leadása

2018. december 21.
2019. január 18.
2019. március 1.

ÖSSZEFOGLALÓK:
Kérjük az összefoglalókat magyar és angol nyelven Word dokumentumban (.doc vagy .docx
formátumban), Times New Roman 12 pt karakterrel, egyes sorközzel szerkeszteni. A szövegtörzs
terjedelme ne haladja meg a 250 szót. A cím félkövér (bold) nagybetűs, amit egy sor kihagyása után
a szerző(k) család- és keresztneve, munkahelye és annak pontos címe, valamint e-mail címe követ.
Külön sorban kérjük feltüntetni a kulcsszavakat (legtöbb 5 szó).
Az összefoglalókat a kmktk2019@gmail.com címre várjuk.
PUBLIKÁCIÓ:

Az absztrakt- és tanulmánykötetet nyomtatott formában, ISBN-számmal ellátva jelentetjük meg.
A Konferencia Tudományos Tanácsáról, szálláslehetőségekről és a konferencia helyszínének
megközelíthetőségéről egy következő körlevélben, valamint a konferencia honlapján a
későbbiekben tájékoztatunk.

Kolozsvár
2018. 10.15.

A konferencia szervezőbizottsága

